
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
 
 

 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. 

 
 
 

 

ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอม็เอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31  
(ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
 

 

 

เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
บรษิทังดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานทีจ่ดัประชุม 

และขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
พรอ้มลงคะแนนเสยีงล่วงหน้า และจดัสง่มายงับรษิทั แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
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ท่ี BOL 108/2565 
9 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 
 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
2. แบบแสดงข้อมลู 56 - 1 One Report ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
5. รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. คําบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แนวทางการปฏิบตัิตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม 
ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครัง้หน่ึง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 
ปรากฏผลโดยสรุป ดงันี ้ 
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ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

ปี 2564 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 626,204,949 650,485,223 3.88 

กําไรสทุธิ (บาท) 178,496,940 233,210,657 30.65 
 
 

                ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

ปี 2564 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 566,681,780 576,187,341 1.68 

กําไรสทุธิ (บาท) 184,002,241 225,614,780 22.62 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏในแบบแสดงข้อมลู 56 - 1 One Report ปี 2564 ซึง่ส่งมาพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2  

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามัญ
ประจาํปี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี     
รับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงข้อมลู 56 - 1 One Report ปี 2564 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

วาระที่ 4   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกําไรเท่านัน้ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่า บริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ โดยให้รายงาน
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็น
ทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
จากผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถนุายน 2564) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับรอบ 6 เดือน ใน
อตัราหุ้นละ 0.11 บาท ส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.085 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.025 บาท/หุ้น
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90.26 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 74.67% ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมสําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี    
30 มิถุนายน 2564 โดยกําหนด วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 และได้ดําเนินการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 3 กนัยายน 2564  
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ในส่วนของการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีมติตัง้
ทนุสํารองจากการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจด
ทะเบียน ซึง่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ
บริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมก าหนดวันเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผล จากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปีท่ีปรากฏในงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดขัน้ต้นได้ หากบริษัท
มีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2564
และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

▪ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 บริษัทมีการตัง้ทุนสํารองจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 
2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตาม
กฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก 

▪ จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกําไรสทุธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 233.21 ล้านบาท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.255 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 209.23 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.72 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจําปี 2564 ตามงบการเงินรวม 

- โดยเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยจ่าย
จากกําไรสทุธิส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.085 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.025 
บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90.26 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีแจ้งให้ทราบในวาระที่ 4 

- ในครัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้ นละ 0.145 บาท โดยจ่ายจาก
กําไรสทุธิ ส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.110 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.035 
บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 118.97 ล้านบาท  

- โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ในวนัศกุร์ท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2565 
ทัง้นี ้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยงัไม่ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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ข้อมลูการเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

ปี 2564 

(ประจ าปี) 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 143.91 178.50 233.21 

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

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.195 0.255* 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 123.08 160.00 209.23 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 86 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

* เงินปันผลท่ีเสนอเพือ่พิจารณาในวาระนี้ จ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 
0.11 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.085 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.025 บาท/หุ้น และ (2) จ่ายเงินปันผล
ส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.145 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ ส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.110 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.035 บาท/หุ้น 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจํานวนดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัราถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดงันี ้

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 
จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหน่ง 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 
หากได้รับการแต่งตัง้กลบั 

เข้าสู่ตําแหน่ง และอยู่ครบวาระ 
(โดยประมาณ) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ 

4 ปี  
(2561 – 2564) 

7 ปี 

2 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

14 ปี  
(2551 - 2564) 

17 ปี 

3 นายชยัพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

7 ปี  
(2558 – 2564) 

10 ปี 

4 นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ กรรมการ กรรมการบริหาร  
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และ 
Chief Experience Officer (CXO) 

11 วนั 
(21 ธ.ค. 2564 – 
31 ธ.ค. 2564) 

3 ปี 

 

 กระบวนการสรรหากรรมการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องได้พิจารณาคณุสมบตัิการเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการ และผู้บริหารท่ีกําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ ท่ีมีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความรู้ ความสามารถ 
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ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้เพื่อให้การ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท  

 อีกทัง้ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวสธีุรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตัง้ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ 
จะมีอายุการดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี นัน้ เป็นกรรมการท่ีมีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ
ระหว่างวนัท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 บริษัทจึงนําเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ท่าน ดงันี ้
ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่งท่ีเสนอแต่งตัง้ 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ 

2 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายชยัพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาล และ 
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

4 นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ กรรมการ กรรมการบริหาร  
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และ 
Chief Experience Officer (CXO) 

 

โดยข้อมลู และรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวงัแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และท่านท่ีเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตัง้นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ นายชัยพร เกียรตินันทวิมล และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็น
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท และให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น 
และนําข้อมลูท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

ปี 2564 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 626,204,949 650,485,223 3.88 

กําไรสทุธิ (บาท) 178,496,940 233,210,657 30.65 
 
 

 ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

ปี 2564 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 566,681,780 576,187,341 1.68 

กําไรสทุธิ (บาท) 184,002,241 225,614,780 22.62 
 

7.1 ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ลําดบั ชื่อ ตําแหน่ง 
รอบปีบญัชี 
2563 (บาท) 

รอบปีบญัชี 
2564 (บาท) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 500,000 600,000 

2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 500,000 600,000 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 200,000 240,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

200,000 240,000 

5 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

6 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

7 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

รวมเป็นเงิน 2,000,000 2,400,000 
 

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ    
ขอสละสิทธิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงิน
โบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานรอบปีบัญชี 2564 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

7.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 เป็นดงันี ้ 

ลําดบั                      ชื่อ ตําแหน่ง ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

ปี 2565 
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 329,924 346,420 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 328,836 345,278 
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ลําดบั                      ชื่อ ตําแหน่ง ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

ปี 2565 
(บาท/เดือน) 

3 นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 25,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 58,500 58,500 
5 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 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 

- ค่าเบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้)    5,000 บาท 
- ค่าเบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บาท 
- ค่าเบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้)                          5,000 บาท 
- สิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีมอบให้กรรมการ        ไม่ม ี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบีย้

ประชมุสําหรับกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 
- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอท่ีจะไม่รับค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 
- นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชยัพร เกียรตินันทวิมล และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ เสนอท่ีจะไม่รับค่าตอบแทนจากการ

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
- นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน เสนอท่ีจะไม่รับค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจาก

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 2 
หน้า 110 - 111 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสําหรับปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ปรากฏตามแบบแสดงข้อมลู 56 - 1 One Report ปี 2564 ตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 
 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชีและคุณสมบตัิในการ

ตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทัง้

ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 
1,100,000  บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่ง 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2565 ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัต่อไปนี ้  

ลําดบั ชื่อ เลขท่ี
ใบอนญุาต 

จํานวนปีท่ีถกูเสนอชื่อ
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

จํานวนปีท่ีลงลายมือชื่อ
สอบบญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง 5906 4 ปี (2561 - 2564) 4 ปี (2561-2564) 
2 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 6 ปี (2559 - 2564) - 
3 นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุิ 4799 6 ปี (2559 - 2564) - 

 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปี 2564 และ 2565 

รายการ 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2564 

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

ยอดรวม 1,240,000 1,340,000 8.065 
 

หมายเหต ุ
- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบตัรส่งเสริมการลงทนุ และค่าสอบทานรายงานประจําปี  
- ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

 

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

 

ทัง้นี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  และผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ี
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทกําหนดวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2565 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน
เข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 13:00 น. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้
บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี  ้ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหน่ึง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุแทนท่านได้  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

วันที่ 30 มีนำคม 2564 

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

กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเอง จํานวน 52 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 187,608,398 หุ้น คิดเป็น 30.08% 
ผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 93 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 436,120,562                       หุ้น คิดเป็น 69.92% 
รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ จํานวน 145 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 623,728,960 หุ้น  

จํานวนผู้ ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 76.02 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 38 ที่กําหนดว่า ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล เลขานุการบริษัท 
และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ทําหน้าที่ดําเนินการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบ ดงันี ้

1. การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 
กมุภาพนัธ์ 2564 โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชมุ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(3)  นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(4) นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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(6) นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
(7) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผู้จดัการใหญ่ 
(8) นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ กรรมการ 
  ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวอินทิรา อินทรัุตนา  ผู้อํานวยการฝ่ายข้อมลู 
(2) นางสาวอธิตา วรพนัธ์ โตวนั  Chief Commercial Officer 

ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อวีาย จาํกดั ที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํรง  
(2) นางสาวมาติกา พิมพา   

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
(1) นายสราวธุ ไกรลาสศิริ ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

3.  เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
เสนอเร่ือง การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท 
ระหว่างวันที่ 1 -  31 ธันวาคม 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่เมื่อครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

4.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทได้ดําเนินการจดัสถานท่ี
ประชุมให้เป็นไปตาม “คําแนะนํา การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับการจดัประชุม สมัมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั” ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ อย่างเคร่งครัด โดยจํากดัจํานวนคนที่จะเข้าห้อง
ประชมุหลกั และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชมุ 

5.  วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
5.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียน และการนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ

บตัรสําหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ 
และในวาระที่ 6 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้
กรรมการแยกเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสียง จะระบชุื่อผู้ ถือหุ้น และจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น 
เท่ากบั 1 เสียง 
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5.2 ผู้ รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้ รับ
มอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนน 

5.3 เมื่อประธานฯ ขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง 
พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่   
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 

6.  วิธีการนบัคะแนน 
6.1  กรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชมุเห็นด้วย 
6.2  ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตาม

หนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ว่าผู้ รับมอบฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม 
6.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยงัไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้ รับมอบ

ฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม  
6.4 ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชมุให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย 
6.5  เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บตัรท่ีมาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า

เป็นบตัรที่เห็นด้วยเท่านัน้ 

7.  การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม 
7.1 ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้แจ้ง

ความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้เดินมายงัจุดตัง้ไมค์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ – 
นามสกุล และแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นชื่อใด เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการประชุม 
แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

7.2  การเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะใน
ระเบียบวาระเท่านัน้ คําถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้นําเสนอในระเบียบวาระสดุท้าย โดยประธานฯ ที่ประชมุจะพิจารณา
ดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กําหนด ตามความเหมาะสม โดยถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท 

8.  เมื่อปิดประชมุแล้ว ขอให้ทกุท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย 

ประธานฯ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ได้รายงานว่า บริษัทฯ ได้ส่งสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่ประชุม

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 ให้ท่านผู้ ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 1 (หน้า 10 - 25) 
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด 
จึงขอเสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 
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มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  632,671,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9201 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   505,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0799 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2562 

(ประจําปี) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

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

กําไรสทุธิ 143,911,631 178,496,940 24.03% 
 

ผลการดําเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2562 

(ประจําปี) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

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

กําไรสทุธิ 140,633,484 184,002,241 30.84% 

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจําปี 2563 

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้ จดัการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต และ
คอร์รัปชนัว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกําหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถึงการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเร่ืองที่ถกูร้องเรียน และแนวทาง
ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียน
เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จดัฝึกอบรมพนกังานให้เห็นความสําคญัและมี
จิตสํานึกในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

นายธวชัชยั เทียนบญุส่ง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม 4 ข้อ สรุปได้ ดงันี ้
(1) บริษัท อีคาร์ทสตดูิโอ จํากดั ในอนาคตจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกบั BOL และแผนการในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า  บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ 
จํากดั เป็นบริษัทที่อาศยัแผนที่ในการสร้าง Application และมีบริษัทในเครือ เช่น บริษัท แท๊กซี่ - บีม จํากดั ที่ทําเก่ียวกบัระบบ
แท็กซี่ เราต้องยอมรับว่าบริษัทที่เป็น Startup ส่วนใหญ่มีไอเดีย Co-technology แต่ Business Model จะเติบโตแบบเร่ือย ๆ 
ซึง่คาดว่าในปี 2564 จะเป็นปีแรกที่สามารถสร้างกําไรได้ 

(2) บริษัทต่าง ๆ ท่ี BOL เข้าไปลงทนุ เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั บริษัท ครีเดน เอเชีย จํากดั ในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า  บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ 
จํากดั เป็นบริษัท Fintech เป็นบริษัทท่ีได้รับ License จาก กลต. ในการทํา Crowdfunding ยงัไม่มีกําไร แต่เห็นพฒันาการใน
แต่ละปีที่ดีขึน้ ในอนาคตเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเติบโต และสร้างผลกําไรได้ 

บริษัท ครีเดน เอเชีย จํากัด เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเก่ียวกับ Digital signature ถือว่าเป็น Supplemental ให้ BOL 
อนาคตมีโอกาสเติบโตเช่นกนั 

(3) Buisness Information Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม มีค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างสงู 
แต่ผลประกอบการยงัไม่เติบโต ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า  Buisness Information 
Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม เป็นบริษัทที่ลงทนุร่วมกับบริษัทในประเทศอิตาลี ในภาพรวมบริษัทได้นําระบบ
ที่เราประสบความสําเร็จในประเทศไทย ไปใช้งานร่วมกับฐานข้อมลูของบริษัทที่เราไปร่วมลงทุน ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะเร่ิมมี
ธนาคารในประเทศเวียดนามสนใจใช้บริการ  

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวเสริมเก่ียวกับ BIF 
โดยสรุปว่า ในปัจจุบันเร่ิมมีการเจรจากับธนาคารในประเทศเวียดนามหลายธนาคาร ซึ่งการลงทุนในประเทศเวียดนามนัน้มี
ลักษณะ Conservative โดยใช้ Concept Partnership ข้อมูลของประเทศเวียดนามค่อนข้างซับซ้อน และข้อกฎหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าที่เข้าทางพร้อมให้บริการ ส่วนด้านบุคลากรในประเทศเวียดนามมีลักษณะ Conservative 
เช่นเดียวกนั ปัจจบุนัใช้คนไม่เกิน 5 คน ซึง่ถือว่าน้อยมาก 

(4) BOL มีเงินกู้ที่กู้มาใช้ดาํเนินงาน Project จํานวน 17 ล้านบาท ซึง่ปัจจบุนั BOL มีเงินฝากประจําอยู่ประมาณ 
150 ล้านบาท เหตใุดจึงไม่นําเงินดงักล่าวมาใช้ใน Project แต่เลือกที่จะกู้แล้วจ่ายดอกเบีย้แทน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า กรณีการกู้ เงินเพื่อ
ดําเนินงาน Project นัน้ ถือเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ซึ่งมองว่า BOL มีโอกาสที่จะได้รับ Project ขนาดใหญ่ในอนาคตได้ 
หากเราไม่ใช้บริการกู้ เงินจากธนาคารเลย วนันึงหากเราได้รับ Project ใหญ่ ๆ เข้ามาจะทําให้เราเสียโอกาสได้ การกู้จึงถือเป็น
การเปิดช่องทาง และการเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต ส่วนเงิน 150 ล้านบาทที่มีอยู่นัน้ เราอาจจะนําไปลงทุนในธุรกิจ หรือ 
Startup ที่น่าสนใจ 

ที่ประชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดให้    
ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินที่
สําคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ตามข้อมลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 

เท่ากบั 1,000.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 315.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 46.16 เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัสิน้ปีที่
ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตัวอย่างหลักการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะยาวที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาปรับใช้ เป็นต้น 

หนีสิ้นรวมเท่ากับ 289.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 57.98 เมื่อเทียบกับหนีสิ้น
รวม ณ วนัสิน้ปีก่อน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึน้ ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นคงค้าง อันเนื่องจากการ
ลงทุนใน Project และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เป็นต้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 710.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้เท่ากับ 209.56 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 41.83 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันสิน้ปีก่อน (วันที่  31 ธันวาคม 2562) สาเหตุของการ
เพิ่มขึน้เกิดจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวในวรรคก่อน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่
เติบโตขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัสิน้ปี 2563 คิดเป็น 2.32 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหนีสิ้นต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปี 2563 คิดเป็น 0.41 เท่า และมีมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น ณ วนัสิน้ปี 2563 เท่ากบั 0.87 บาทต่อหุ้น 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2563 
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 626.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นเงิน 88.08 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.37 เมื่อเทียบกับรายได้รวมประเภทเดียวกนั ในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมาก
ของรายได้จาก Special Projects ซึง่เป็นแบบโครงการ One-Off  และการเพิ่มขึน้จากรายได้การให้บริการด้านข้อมลูนิติบุคคล 
ในขณะท่ีกําไรหลงัภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 เท่ากบั 178.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นเงิน 34.59 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 24.03 เมื่อเทียบกบักําไรหลงัภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 57.47 ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย (ปี 2562: 
ร้อยละ 58.08) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทจึงชะลอการใช้จ่าย  
เช่น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น อตัราส่วนกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
28.50 และอตัราส่วนกําไรต่อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 0.22 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเองมีข้อซักถาม สรุปได้ ดังนี ้ในปี 2563 บริษัทเติบโตขึน้มาก
เนื่องจากมี Special Projects ส่วนการบริการด้านข้อมลูยงัทรง ๆ บริษัทจะมีการวางแผน และแนวทางการเติบโตในส่วนนีอ้ย่างไร  

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า 
บริษัทมีแผนการ launch บริการใหม่ภายในไตรมาสที่ 2/2564 คือ Corpus X โดยการ Reposition จาก Information provider 
เป็น Datalytics provider บริษัทต้องการสร้าง Intelligent ให้กับบริการของเรา และช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้แล้วเกิดการลด
ความเส่ียงและเพิ่มโอกาส มีหลาย Feature ที่ปรับปรุงและเพิ่มเข้าไป จะเน้นเร่ือง Visualisation บริษัทมีความหวงัว่าบริการนี ้
จะเกิดมิติใหม่ของการใช้ข้อมลู และสามารถขยายตลาดไปทัง้กลุ่มลกูค้าเดิม และกลุ่มลกูค้าใหม่  

ในส่วนของการตลาดนัน้ บริษัทมีนวตักรรมหลายเร่ืองที่ทําไปพร้อม ๆ ในเร่ืองการทํา Re-follow กล่าวคือ บริษัทมี
กลุ่มลกูค้าเดิมที่ใช้งานและต่อสญัญาการใช้งานที่สงูมาก ซึ่งการบอกต่อเร่ืองการใช้งานให้กับผู้อื่น (ลกูค้าแนะนําลกูค้า) จะมี
นํา้หนักมากกว่าการที่  Sales ไปขาย โดยใช้ Line เข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกในการ Re-follow และเร่ือง Digital 
Marketing ที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ Target ไปถึงกลุ่ม Decision Maker มากขึน้  

บริการ Enlite ที่เราให้บริการกลุ่มสถาบันการเงิน ปัจจุบนัเร่ิมให้บริการ Premium Package ให้กับหลายธนาคาร  
มีการนําเสนอเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนตวัเองในเร่ืองของ Digital Transformation มากขึน้ การได้ข้อมูลที่ตรงจุดและรวดเร็ว
ขึน้ เช่น อํานาจกรรมการของบริษัทต่าง ๆ เป็นระบบที่สอบถามว่าใครเป็นกรรมการ และอํานาจนัน้คืออะไร ซึ่งช่วยอํานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วในการทํางานมากขึน้ โดยบริษัทมีการพฒันาให้กบัธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมใช้บริการได้
ในปีนี ้เป็นต้น 

Matchlink ยังอยู่ในช่วงของการลงทุน ในอนาคตเราอยากจะเห็น B2B Platform ที่เป็น Ecosystem ใน 3 – 5 ปี 
Matchlink มีการพฒันา Feature ที่เพิ่มขึน้และ Launch อย่างต่อเนื่อง ปัจจบุนัเร่ิมมีการเจรจากับธนาคารเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อ
ปล่อยสินเชื่อผ่านระบบ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า เราไม่ต้องการให้
คนทั่วไปมอง BOL ว่าเป็น Data Company แต่ต้องการให้มองว่าเป็น Big Data Company ซึ่งมีความต่างกัน คือ Data 
Company จะเป็นแค่การซือ้ขาย Data แต่ Big Data Company คือ ความสามารถในการจดัการข้อมลูที่มีปริมาณมาก ธุรกิจที่
มีการจดัการข้อมลูเช่นนีไ้ด้จะมีบทบาทเยอะมากภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้า และผู้ที่รู้วิธีการจดัการข้อมลู Big Data ในประเทศมี
น้อย ซึง่ BOL มี Position ที่จะให้บริการการจดัการ Big Data ของคนอื่นได้ และในอนาคต BOL จะไม่หยุดเฉพาะ Product ที่
เรามีอยู่เท่านัน้ แต่เราจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาร่วมกันออกเป็น New Product หรือการเข้าไปช่วยจัดการ
ข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น Big Data ที่มีคณุภาพ เป็นต้น 

(2) นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อ
ซกัถาม สรุปได้ ดงันี ้ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ Covid – 19 บริษัทเติบโต มีกําไรท่ีดี และบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ได้ดี โดยเฉพาะในการทําการตลาด การควบคุมค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2564 
หรือปีต่อ ๆ ไปหรือไม่ และแนวทางการควบคมุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทําได้ดีในปี 2563 นีจ้ะยงัคงไว้ในปี 2564 หรือไม่ 
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า ทุกวนันีก้ารโฆษณาผ่าน
ป้ายบิลบอร์ดทัง้ต่างจงัหวดั และเขต กทม. ลดลงอย่างเห็นได้ชดั สําหรับ BOL เองก็ประหยดัค่าใช้จ่ายส่วนนีล้ง และเน้นการ
โฆษณาผ่าน Line และรูปแบบลกูค้าแนะนําลกูค้า ตาม Concept ทีค่ณุชยัพรได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนัน้ ซึง่เป็นนโยบายของ
ฝ่ายบริหารที่ลงทนุไปแล้วได้รับผลลพัธ์ที่ตรงตามเป้าหมาย และได้รับผลตอบรับท่ีดีกว่า 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้

เห็นด้วย  633,357,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด สรุปได้ ดังนี ้
(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ประชมุเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2563) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับ
รอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 0.015 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 72.12% ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม สําหรับ
งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกําหนดวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2563 และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2563 

 (2) การจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ได้มีมติตัง้ทุน
สํารองจากการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจด
ทะเบียน ซึง่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม  และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ที่ประชุมรับทรำบ  การจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่   
ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 พร้อมก ำหนดวันเพื่อสิทธิในกำรรับ
เงนิปันผล 

ประธานฯ เชิญนางสาวกลัยพลัญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น
ได้ทราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้นําเสนอต่อที่ประชมุ สรุปได้ ดงันี ้
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(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 178.50 ล้านบาท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.195 บาท รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 160 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.64 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจําปี 2563 ตามงบการเงินรวม 

โดยเมื่อวนัท่ี 9 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่าย
จากกําไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.015 
บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 4 

ในครัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอตัราหุ้นละ 0.115 บาท โดยจ่ายจาก
กําไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.040 บาท/หุ้น 
(ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 94.36 ล้านบาท  

โดยกําหนด วนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2564 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 

(2) การจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ได้มีมติตัง้ทุน
สํารองจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุน   
จดทะเบียน ซึง่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น   ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกําหนดวนัเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผล 

เห็นด้วย  633,357,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามกําหนดวาระ มีจํานวน 4 ท่าน โดยประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด 

นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนีม้ี
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงันี ้
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1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประยรู รัตนไชยานนท์   กรรมการ 
3. นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์   กรรมการอิสระ  
              กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กระบวนการสรรหากรรมการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาคุณสมบตัิการเป็นกรรมการที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบาย
การสรรหากรรมการ และผู้บริหารที่กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 
ท่าน มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวตัิการทํางานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท  สามารถนําประสบการณ์ และ
ข้อเสนอแนะมาใช้เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท  

 อีกทัง้ ได้พิจารณาเห็นว่า นายอนนัต์ ตงัทัตสวสัดิ์ และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน 
หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะมีอายุการดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี นัน้ เป็นกรรมการท่ีมีประวตัิการ
ทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบท่ีสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็น กรรมการระหว่างวนัท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 บริษัทจึงนําเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ท่าน ดงันี ้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประยรู รัตนไชยานนท์   กรรมการ 
3. นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์   กรรมการอิสระ  
              กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล 

 มติที่ประชุม:  ทีป่ระชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
และให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

6.1 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  
เห็นด้วย  632,851,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9201 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   505,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0799 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6.2 นายประยรู รัตนไชยานนท์ 
เห็นด้วย  633,357,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6.3 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ 
เห็นด้วย  633,356,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย   1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6.4 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ 

เห็นด้วย  633,357,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จง 
นายอนันต์ ตังทัตสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบว่า บริษัทได้

กําหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และนําข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการดําเนนิงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2562 

(ประจําปี) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

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

กําไรสทุธิ 143,911,631 178,496,940 24.03% 
 

ผลการดําเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2562 

(ประจําปี) 

ปี 2563 

(ประจําปี) 

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

กําไรสทุธิ 140,633,484 184,002,241 30.84% 

 
7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ลําดบั                      ชื่อ ตําแหน่ง 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 500,000 500,000 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 500,000 500,000 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 200,000 200,000 
4 ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 200,000 - 
5 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

200,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

8 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 2,200,000 2,000,000 
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ทัง้นี ้กรรมการที่เสนอจะไม่รับเงินโบนสัจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช นายชยัพร 
เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น  

เห็นด้วย  535,722,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.5845 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 97,635,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.4155 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจํานวน 97,635,400 หุ้น 

7.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 เป็นดงันี ้ 

ลําดบั                      ชื่อ ตําแหน่ง ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 314,213 329,924 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 313,177 328,836 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

ทัง้นี ้  (1)  กรรมการที่เสนอจะไม่รับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช 
นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบีย้ประชมุสําหรับกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 

ค่าเบีย้ประชมุ (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชมุ) 
คณะกรรมการบริษัท 5,000 บาท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 5,000 บาท 
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ทัง้นี ้ (1)  กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน  
(2)  กรรมการบรรษัทภิบาลที่เสนอจะไม่รับค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นางสาวชไมพร 

อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล 
(3)  สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ  ไม่มี 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้
พิจารณาจากภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามรายงานประจําปีหน้า 50 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
(ค่าตอบแทนรายเดือน) สําหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น  

เห็นด้วย  535,722,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.5845 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 97,635,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.4155 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจํานวน 97,635,400 หุ้น 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชี และคณุสมบตัิในการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
แต่งตัง้ให้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2564 ดงันี ้

รายการ 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จาํกัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2563 

2563 2564 % 
ค่าสอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
ค่าบริการอื่น* 240,000 240,000 - 

ยอดรวม 1,240,000 1,240,000 - 
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หมายเหต ุ
- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบตัรส่งเสริมการลงทนุ และค่าสอบทานรายงานประจําปี  
-  ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

โดยมีรายชื่อผู้สอบบญัชีที่เสนอ ดงัต่อไปนี ้
ลําดบั ชื่อ เลขที่

ใบอนญุาต 
จํานวนปีทีถ่กู

เสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บญัชีให้บริษัท 

จํานวนปีที่ลง
ลายมือชื่อสอบ
บญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํรง 5906 3 ปี (2561 - 2563) 3 ปี (2561-2563) 
 2 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 5 ปี (2559 - 2563) - 
3 นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ 4799 5 ปี (2559 - 2563) - 

นอกจากนี ้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บ ี
(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จาํกัด 

ทัง้นี ้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 
2564 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  633,357,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ดงันี ้

นายเทิดศกัดิ์ ทองมาก ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม 3 ข้อ สรุปได้ ดงันี ้

(1) พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่จะมีผลบงัคบัใช้กลางปี 2564 นี ้มีผลต่อ
บริษัทด้านไหนบ้าง และหากลกูค้าของบริษัทโดน Hack ข้อมลูไป บริษัทมีความพร้อมในการรับมืออย่างไร และต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้อย่างไรบ้าง 
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นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า บริษัทได้ให้ความสําคญักับ
กฎหมายฉบบันี ้และพร้อมปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการดําเนินการและเตรียมตวัมาตัง้แต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบนั โดยได้ทํางานร่วมกับ คุณสราวุธ ไกรลาศศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด ใน
ขณะเดียวกันก็มีการแต่งตัง้ DPO ตามกฎหมาย มี Working Team ในส่วนของ DPO Committee เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมี
ส่วนไหนบ้างที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล เข้าฐานใดบ้างตามกฎหมาย และมีกระบวนการทํางานท่ีชดัเจน  

ในการทํางานด้าน IT บริษัทมี ISO/IEC 27001 เร่ือง ระบบบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS) 
บริษัทได้รับการรับรองมาตราฐานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ทาง PDPA จะมี ISO 27701 ซึ่งเป็นตัวขยายขอบเขตจาก ISO 
27001 ทางบริษัทกําลงัดําเนินการในส่วนขยายนีใ้ห้ครอบคลมุข้อมลูส่วนบคุคลที่เข้มข้นขึน้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ส่วน
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึน้นัน้ บริษัทมีขัน้ตอนการแจ้ง การรับเร่ือง และขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน 

นายสราวุธ ไกรลาศศิริ ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
โดยสรุปว่า บริษัทให้ความสําคัญเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทําการศึกษาตัง้แต่ขัน้ตอนการรับข้อมูล การใช้ การ
บริหารจดัการข้อมลู บริษัทมีการเตรียมมาตราการทางด้านนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจดัการภายในบริษัทอย่างชดัเจน 
และรัดกมุ และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

(2) การแข่งขนัด้าน IT ที่สูงขึน้อยากทราบนโยบายในการแข่งขันทางด้านนีข้องบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนใน
การรักษาพนกังานด้านนีอ้ย่างไรบ้าง 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า  ภาวะการแข่งขันใน
ประเทศไม่รุนแรงมาก แม้ว่าเราจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี ้แต่คู่แข่งที่น่ากลัวคือตัวเราเอง เราต้องไม่หยุดการพัฒนาไป
ข้างหน้า และหาโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเติม ประเด็นที่สอง เราต้องพร้อมที่จะออกจาก Safe Zone และร่วมมือกับคนท่ีมีโอกาสเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ที่เรานึกไม่ถึง เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเงิน หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ส่วนกรณีพนกังาน บริษัทมีการ
เพิ่มเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่บริษัทมีให้แก่พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) อยากทราบว่า Future Tales Lab  ของ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จะมีการร่วมมือกบับริษัทอยา่งไรบ้าง 

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า Future Tales Lab มีการศึกษาเร่ือง Trend และความ
เส่ียงต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ และหารือกับผู้ เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ผ่านทาง Event ต่าง ๆ ของบริษัทด้วย 

นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอข้อแนะนํา และมีข้อซกัถามรวม 3 ข้อ สรุปได้ ดงันี ้

(1) Slide Presentation ที่นําเสนอในท่ีประชุมนัน้ อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละวาระให้ชดัเจนมากขึน้ 
รวมถึงการจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชมุไว้ในห้องประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้เป็นข้อมลูประกอบการนําเสนอ 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ รับทราบข้อเสนอแนะ และในครัง้ต่อ ๆ ไปให้
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดงักล่าว 
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(2) บริษัทต่าง ๆ ท่ี BOL เข้าไปลงทุนมีหลายบริษัท และส่วนใหญ่ขาดทุน ตัวชีว้ัดอะไรบริษัทยังคงเชื่อมั่นใน
บริษัทเหล่านัน้ และเห็นว่ายงัมีประโยชน์ในการลงทนุต่อไป 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า บริษัทต่าง ๆ ที่เราไปลงทุน 
มีตัวชีว้ัดหลากหลายขึน้อยู่กับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด เป็นบริษัทที่ได้รับ License ในการ
ประกอบธุรกิจ ทําธุรกิจเฉพาะที่ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กลต. มีความพร้อม ซึ่งปัจจุบนับริษัทที่ได้รับ License ยงัมีน้อย 
จึงเห็นว่าควรลงทุนต่อไป บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด เป็นบริษัทที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีที่ดี แต่การบริหารยงัไปผิดทาง เรา
ต้องช่วยให้คําแนะนํา ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต ส่วนบริษัท ครีเดน เอเชีย จํากัด ให้บริการ e-kyc Digital signature เป็น 
Trend ที่กําลงัเติบโตต่อไปในอนาคตได้ 

(3) ต้องการให้เล่าถึง CTOS DIGITAL SDN.BHD. ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ นัน้ มี Background เป็นยงัไง 
ในอนาคตจะส่งเสริม หรือร่วมมือกบั BOL อย่างไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า CTOS เป็นบริษัทใน
ประเทศมาเลเซีย กําลงัดําเนินการยื่น IPO กบั ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนเมษายน เป็นกองทุนที่สนใจลงทนุใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันกับ BOL กิจการท่ีลงทุน เช่น ได้รับสมัปทานการขายข้อมลูที่ประเทศมาเลเซีย ซือ้บริษัทท่ีดําเนินการด้าน
ข้อมลูเครดิตในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึง่ในอนาคตหากมีช่องทาง และโอกาส อาจจะมีการแชร์ข้อมลู ความรู้ Product ต่าง ๆ 
รวมถึงการเจรจาร่วมมือกนักบั BOL ต่อไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และกล่าวปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16:00 น. 
 

(ลงชื่อ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 
     (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 

         ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

 
 

(ลงชื่อ) _____________________________ เลขานกุารบริษัท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 
กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
 
 

 

(ลงชื่อ) _____________________________ ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

 

 

-นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
 

-นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์- 
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ข้อมูลของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ชื่อ  นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์  
อายุ 68 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี 

วุฒิการศึกษา - ปริญญา นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัทิต (รป.ม.) สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วปม.1) 

สถาบนัการป้องกนัประเทศ 

ประวัติการอบรม - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู (นบส.1) รุ่นท่ี 32 

        วิทยาลยันกับริหาร ก.พ. 

- วฒุิบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการการค้า 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาหรับกรรมการ และ 

        ผู้บริหารระดบัสงู ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 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 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/03/2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (2561 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท 
ต าแหน่งอื่นๆ กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ท่ีปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 - ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายเอสซีจี จํากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 - ประชมุคณะกรรมการ 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

- ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

เอกสารแนบ 3 
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ชื่อ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์   
อายุ 68 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้น  0.20% 

วุฒิการศึกษา - AMP, Advanced Management Program, 2013,  

Harvard University (USA) 
- ปริญญา วิทยาศาสตร์บณัฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  

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

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 17/09/2551 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี (2551-ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- รองผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชนั จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 - ประชมุคณะกรรมการ 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตินันทวิมล  
อายุ 50 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.66% 
วุฒิการศึกษา - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of South Australia 

- ปริญญา วิทยาศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหกรรมเคมี) สถาบนัพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

ประวัติการอบรม - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 126/2559 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 สํานกังานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

- ประกาศนียบตัร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (รุ่น 8/2547) 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

- กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

- คณะกรรมการบรรษัท 

- เลขานกุารบริษัท 
13/08/2558 
7 ปี (2558-ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งอื่นๆ การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น 

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากดั 

- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากดั 

- กรรมการ Business Information Company Limited 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 - ประชมุคณะกรรมการ 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 100 %) 

- ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ 
อายุ 25 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี 
วุฒิการศึกษา - MSc Management, Imperial College Business School 

- B.A. in Communication Management, Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University 

ประวัติการอบรม - ไม่มี 
ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 
- Chief Experience Officer (CXO) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 21/12/2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบนั 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี 
กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากดั 
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากดั 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ไม่มี (เข้าเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565   31  

 

 
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

 
หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถือ  
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลั ง ๆ 
ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุม
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้อง
ทําหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้ 

ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
ข. ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ  
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

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

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

เอกสารแนบ 4 
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะกําหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญการมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั  
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
จ. การเพิ่มทนุ และลดทนุ  
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท  
 

หมวด 6 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

 
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไร

พอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป  
 
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจะทะเบียน  
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้  
เมื่อบริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทนุสํารองอื่น ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองส่วนลํา้มลูค่า

หุ้นตามลําดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้  
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 

 1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ อาย ุ68 ปี  
    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
                  ประธานกรรมการ 
   
    ท่ีอยู่  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
    ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีต้องออกตามวาระ 
วาระที ่7 พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
วาระที่ 1 – 5 และ วาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 

 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่ม ี

 
 
 
 
 

 2) นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ อาย ุ71 ปี  
    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  
   ท่ีอยู่  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
   

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที ่7 พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
วาระที่ 1 – 6 และวาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 

 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น 
ในทกุวาระท่ีเสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่ม ี
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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                  สญัชาติ 
I/We,                 , Nationality:     , 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซิเนส 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 equals to……………………….  votes as follow: 
                      หุ้นสามญั    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ           เสียง 
     Ordinary share…………………….  Shares, entitled to cast ……………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                          

1) .    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        68              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :      10120  

 
หรือ / OR                                                            

2) .    นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        71              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :     10120  

 
หรือ / OR              
                                               

อาย ุ                           ปี 
 

3) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 

 

อากรแสตมป์ 

Duty stamp 
20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on    Thursday, March 31, 2022   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting 
Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 

 

ลงชื่อ                                                          ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:               Grantor 
              (                   ) 

ลงชื่อ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                                                         ) 

ลงชื่อ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                        ) 

 
 
 
หมายเหตุ 
Notes 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and cast 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                  สญัชาติ 
I/We,                 , Nationality:     , 

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

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซิเนส 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 equals to……………………….  votes as follow: 
                   หุ้นสามญั       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares, entitled to cast ………………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint                          

1) .    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        68              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :      10120  

 
หรือ / OR                                                            

2) .    นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        71              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :     10120  

 
หรือ / OR              
                                               

อาย ุ                           ปี 
 

3) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on    Thursday, March 31, 2022   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), 
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this meeting, I/We hereby authorized the proxy to cast vote as follows:        
        

วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  
วำระที่ 2   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2021 

                          (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                 
วำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปี

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 
Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive 

Income for the year ended 31st December 2021 audited by a Certified Public Accountant 

 (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 4   รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
Agenda 4 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and acknowledge the Company’s 

interim dividend payment 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 5   

 
พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 พร้อมก ำหนดวันเพื่อสิทธิใน
กำรรับเงินปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the net profit allocation as statutory reserve and to consider and 
approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ended 
December 31, 2021, as well as set the record date for the right to receive dividend 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

                           (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 

         เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                Mr. Banyong Limprayoonwong 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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2.    นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์  Ms. Suteera Sripaibulya 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ                Ms. Mina Intanate 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 7 

 
พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

Agenda 7 To consider and approve Directors’ remuneration 

 (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 
 

7.1    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
บริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2021 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

7.2    พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2565 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2022 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 8   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2022 
                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

 
วำระที่ 9   พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี 
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Agenda 9 To consider any other matters (if any) 

 (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           
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
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) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 considers or passes resolutions in 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 appropriate; 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 

ลงชื่อ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

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

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and to cast vote. The number of shares 
hold by a shareholder cannot be allocated into several portions and granted to more than one proxy in order to cast vote 
separately. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

For the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board or each 
director(s) individually. 

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

Supplement to Proxy Form B. 
 

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

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders   
 

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
on Thursday, March 31, 2022 at 2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), Rama III Road, Chong 
Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 

 
 วาระที่   เร่ือง           
     Agenda  Subject   

 (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           
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

         
 วาระที่   เร่ือง           
     Agenda  Subject   

 (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           
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่   เร่ือง           
     Agenda  Subject   

 (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    
       

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่   เร่ือง           
     Agenda  Subject   

 (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           
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที่   เร่ือง           
     Agenda  Subject   

 (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           
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in 

all respects. 
ลงชื่อ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

 
ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(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                  สญัชาติ 
I/We,                 , Nationality:     , 

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

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซิเนส 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 equals to……………………….  votes as follow: 
                   หุ้นสามญั       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares, entitled to cast ………………………..   votes    

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 

1) .    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        68              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :      10120  

 
หรือ / OR                                                            

2) .    นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ                                                                     
อาย ุ                           ปี              ปี 

Age.        71              years  
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.        1023  
 

 Road:    พระราม 3                                                         Tambol/Sub-district:   ช่องนนทรี                

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:   ยานนาวา                    Province:      กทม.                      Postal Code: :     10120  

 
หรือ / OR              
                                               

อาย ุ                           ปี 
 

3) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on    Thursday, March 31, 2022   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), 
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
                    In this meeting, I/We hereby authorized the proxy to attend the meeting and cast vote as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
     The proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.  
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

                The proxy is authorized for partial shares as follows: 
                           หุ้นสามญั           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง  
                      Ordinary share…………… shares in total, which are entitled to cast …………votes; and 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด               เสียง  
Total voting rights…………………………………………………………………… votes  

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2021 

                          (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended 31st December 2021 audited by a Certified Public 
Accountant 

 (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
 

วาระที่ 4   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
Agenda 4 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and acknowledge the Company’s 

interim dividend payment 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมก าหนดวันเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the net profit allocation as statutory reserve and to consider and 
approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ended 
December 31, 2021, as well as set the record date for the right to receive dividend  

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation  

                           (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 
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         เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

         เห็นด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                Mr. Banyong Limprayoonwong 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

    
2.    นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์  Ms. Suteera Sripaibulya 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ                Ms. Mina Intanate 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda 7 To consider and approve Directors’ remuneration 

 (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 
 

7.1    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2021 

 

 เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

7.2    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2565 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2022 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2022 
                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 To consider any other matters (if any) 

 (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          
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
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) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intent ion is unclear or if the 
meeting considers or passes resolutions in 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 
appropriate; 

               

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 

ลงชื่อ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 
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หมายเหตุ Notes  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
 This Form C. shall be applicable only if the shareholders are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a 
share depository and keeper. 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ  
The necessary evidences to be enclosed with this proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf, and 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and to cast vote. The number of shares hold by a 
shareholder cannot be allocated into several portions and granted to more than one proxy in order to cast vote separately. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
For the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board or each director(s) 
individually.  
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may specify additional statement 
in the Supplement to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Supplement to Proxy Form C. 
 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชมุ ASIC) ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
on Thursday, March 31, 2022 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), Rama III Road, Chong 
Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place. 
 
 
 วาระที่   เร่ือง         
     Agenda  Subject   

 (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   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   Approve...................votes   Disapprove....................votes    Abstain....................votes 

         
 วาระที่   เร่ือง         
     Agenda  Subject   

 (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 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 

 

 วาระที่   เร่ือง        
     Agenda  Subject   

 (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 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   Approve................... votes    Disapprove.................... votes    Abstain.................... votes 
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 วาระที่   เร่ือง         
     Agenda  Subject   

 (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 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 

 

 วาระที่   เร่ือง         
     Agenda   Subject   

 (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 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in this Supplemental Proxy Form are true, correct and complete in all 

respects. 
ลงชื่อ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 

ลงชื่อ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
           ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้
เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกั บข้อพึงปฏิบัติท่ี
นํามาใช้ บริษัท จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 

1.1.1  บตัรประจําตวัประชาชนผู้ถือหุ้น 
1.1.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตวัประชาชน หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ         
1.2  ผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

1.2.1  หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
1.2.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ                                 

2. นิติบุคคล 
2.1  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

2.1.1  หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
2.1.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ

ท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
2.2.1   หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม 
2.2.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ 

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

             ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง  

             ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีป ระชุมได้ตัง้แต่
เวลา 13:00 น. ของวนัพฤหสับดีที ่31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

อน่ึงผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 

เอกสารแนบ 7 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565                                                                                                                     52 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
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สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชัน้ 31        
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
การเดินทาง 

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

 
สถานท่ีใกล้เคียง 

- ฝ่ังเดียวกบั: ร้านอาหารหวัปลาช่องนนทรี และ FedEx 
- ฝ่ังตรงข้าม: ร้านอาหารโฮคิทเช่น 

 
ขึน้ลิฟท์ท่ีอาคารฝ่ัง HIGH ZONE 
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ค ำบอกกล่ำวกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคญัของสิทธิในความเป็นส่วนตวั และการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่ำน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
รวมถึงการ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ และขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียด
และสิทธิต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชดัเจน ก่อนเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  
บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทําหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมลูส่วนบคุคลประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น จํานวนหุ้ น 
หมายเลขบญัชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จดัประชมุผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

1.2 ข้อมลูเพ่ือการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ เป็นต้น 
1.3 ข้อมูลส่วนบคุคลที่อ่อนไหว เช่น อุณหภูมิร่างกาย ประวตัิการเดินทางที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลสุขภาพและอาการของโรค เพ่ือประโยชน์

ด้านการสาธารณสขุ และการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”) 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

2.1 เรียกประชุม จัดให้มีและดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และ

หลกัเกณฑ์ที่ราชการกําหนดเกี่ยวกบัการจดัประชมุรวมถึงการจดัทํารายงานการประชมุ 

2.2 เพื่อใช้ประกอบการแสดงตวัตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2.3 เพ่ือใช้สําหรับคัดกรองผู้ มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 เพ่ือประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการ

และแนวทางปฏิบตัิในการจดัประชมุ 

2.4 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือ

หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ 
 

3. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความ

ยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทําลายข้อมูลส่วน
บคุคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมลูส่วนบคุคล ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิใน
การคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวกบัตน 

 

4. ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดและ/หรือ ตามความจําเป็น เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ตามข้อ 2 
 

5. กำรติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลสามารถติดตอ่บริษัทเพ่ือขอใช้สิทธิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ 
 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) (สํานกังานใหญ่) 
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3   
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0 2657 3999 ต่อ 8114 
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แนวทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของ     
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เก่ียวกับความเส่ียงในการติดเชือ้ COVID-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเส่ียง จากต่างประเทศ ตามประกาศ

ของกรมควบคุมโรค และยงัไม่พ้นกําหนดเวลา 14 วนั หรือมีอาการ มีไข้ ไอ นํา้มกูไหล เจ็บคอ หายใจ

เหนื่อยหอบ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยส่งมายงั  
“ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120” 
 

2. ในวันประชุม บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอ
โทรศัพท์ หรือรูปแบบเอกสาร กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม ให้แสดงนัดหมายเข็ม 2 
อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแสดงหลักฐานใบรับรองผลตรวจ ATK เป็นลบ 
ภายใน 72 ชม. 
กรณีที่พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง หรือมีไข้ (มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือไม่แสดง

หลกัฐานข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตในการเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้ท่านสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุแทนได้ 
 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านจดุคดักรองแล้ว บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตน ดงันี ้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

- กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 

- หากมีอาการ ไอ นํา้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. บริษัทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของ กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะ
ดําเนินการจดัสถานที่ให้เป็นไปตาม “คําแนะนํา การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
สําหรับการจดัประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค อย่าง
เคร่งครัด โดยจํากัดจํานวนคนที่จะเข้าห้องประชุมไว้ไม่เกิน 50 คน โดยประมาณ และผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมเกินกว่าจํานวนดังกล่าว บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่สํารอง ไว้รองรับ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
รับชมการประชมุผ่านระบบการถ่ายทอดภาพ และเสียง  

บริษัทมีความหว่งใยในสขุภาพของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 


