เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31
(ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ BOL 454/2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย :
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
2. รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการเข้ าใหม่
4. ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วย บริ ษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจํ าปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้ องประชุม ASIC) ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 เพื่อ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้ น
ประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย ลําดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทอีกครั ง้ หนึ่ง พร้ อมกับหนังสือ เชิญ ประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2563
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
ปรากฏผลโดยสรุ ป ดังนี ้

จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผลการดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

487,485,409

538,120,366

10.39

กําไรสุทธิ (บาท)

104,086,815

143,911,631

38.26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
1

ผลการดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินเดี่ยว)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

424,729,292

470,459,702

10.77

กําไรสุทธิ (บาท)

101,636,945

140,633,484

38.37

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึง่ ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 3

รับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้ บริ ษัท
จ่ายเงินปันผล จากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจจะกําหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราที่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดขันต้
้ นได้ หากบริ ษัท
มีความจําเป็ นที่จะต้ องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ อง
ไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น รั บทราบการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี ้

บริ ษั ท มี ก ารตัง้ ทุน สํ า รองจากการจัดสรรกํ า ไรสุท ธิ ป ระจํ า ปี 2557 เป็ น ทุน สํ า รองตามกฎหมายจํ า นวนเงิ น
8,260,000 บาท คิดเป็ น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ครบถ้ วนตามที่
กําหนดไว้ กฎหมายแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 ไว้ เป็ นทุนสํารองของบริ ษัทเพิ่มเติมอีก
 จากผลประกอบการรายปี รอบปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีกําไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็ นเงิน 143.91 ล้ านบาท
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัท บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ น
เงินทังสิ
้ ้น 123.08 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 85.52 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจําปี 2562 ตามงบการเงินรวม
โดยแบ่งจ่ายจํานวน 2 ครัง้ ดังนี ้
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายจาก
กําไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้ รั บการส่งเสริ มการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.02
บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 49.23 ล้ านบาท
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.06 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน 0.03 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 73.85 ล้ านบาท สําหรับการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 นี ้ เป็ นไปเพื่อมิให้ สิทธิในการรับเงินปั นผลของผู้ถือหุ้นต้ องได้ รับผลกระทบจากการเลื่อน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19
-

อัตราการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ สองครั ง้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัท จึงไม่เ สนอที่ป ระชุมพิ จ ารณาจ่ ายเงิ น ปั น ผลสํ าหรั บ รอบปี บัญ ชี 31 ธัน วาคม 2562
เพิ่มเติมอีก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
2

ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2560
(ประจาปี )

ปี 2561
(ประจาปี )

ปี 2562
(ประจาปี )

76.61

104.09

143.91

820,505,500

820,505,500

820,505,500

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

0.08

0.12

0.15*

4. รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)

65.64

98.46

123.08

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (โดยประมาณ)

ร้ อยละ 86

ร้ อยละ 95

ร้ อยละ 86

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาหรั บรอบปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อนําเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญ
ประจําปี ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการ
จะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยในปี นี ้กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการของบริ ษัทตามกําหนดวาระ มีดงั นี ้

ตําแหน่ง

จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ที่ดํารง หากได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ า
ตําแหน่ง
สู่ตําแหน่ง และอยู่ครบวาระ
(โดยประมาณ)
2 ปี
5 ปี
(2561 - 2562)

ลําดับ

รายชื่อ

1

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์

2

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

17 ปี
(2546 - 2562)

20 ปี

3

นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

12 ปี
(2551 - 2562)

15 ปี

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ลําดับ
4

รายชื่อ
นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และผู้จดั การใหญ่

จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ที่ดํารง หากได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ า
ตําแหน่ง
สู่ตําแหน่ง และอยู่ครบวาระ
(โดยประมาณ)
17 ปี
20 ปี
(2546 - 2562)

นอกจากนี ้ บริ ษัทมีเป้าหมายในการขยายโอกาสธุรกิจไปยังต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษัทให้ มี
ศักยภาพ รองรั บกลุ่มลูกค้ าผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ปั ง เทียง ฮวี และเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ตอ่ ไป
กระบวนการสรรหากรรมการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้ นกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องได้ พิจารณาคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการที่ได้ กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการ และผู้บริ หารที่กําหนดไว้ ในนโยบายของบริ ษัท แล้ ว มี ความเห็นว่า กรรมการที่ครบกํ าหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน และ
กรรมการที่จะแต่งตังใหม่
้
1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็ นผู้ที่มีประวัติการทํางานที่
โปร่ ง ใส ไม่ ด่า งพร้ อย มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท สามารถนํ า
ประสบการณ์ และข้ อเสนอแนะมาใช้ เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริ ษัท
อีกทัง้ ได้ พิจารณาเห็นว่า นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน และนางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน หาก
ได้ รั บการเลือ กตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครั ง้ จะมีอ ายุการดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี เป็ นกรรมการที่มี ประวัติการทํางานที่
โปร่ งใส ไม่ดา่ งพร้ อย สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ อีกทังได้
้ นําความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระ และแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ 1 ท่าน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น กรรมการ
จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 และครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 ซึง่
ทังสองครั
้
ง้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทจึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท และแต่งตัง้
กรรมการเข้ าใหม่ ดังนี ้
ลําดับ
1

รายชื่อ
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์

ตําแหน่งที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ

2

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ลําดับ
3

รายชื่อ
นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

4

นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช

5*

นาย ปัง เทียง ฮวี

ตําแหน่งที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และผู้จดั การใหญ่
กรรมการ

้
*กรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่

โดยข้ อมูล และรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่าน และกรรมการเข้ าใหม่ 1 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย ลําดับที่ 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: บุค คลที่ไ ด้ รั บการเสนอชื่ อ ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ผ่า นกระบวนการพิจ ารณา และกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้ ว เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
และท่านที่เป็ นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังนายบรรยงค์
้
ลิ ้มประยูรวงศ์ นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์ และนางสาวชไมพร
อภิกลุ วณิช ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตังนาย
้
ปั ง เทียง
ฮวี เป็ นกรรมการใหม่
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชัดเจน และโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึง่ เหมาะสมกับหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื ้องต้ น
และนําข้ อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา ปรากฏผลดังนี ้
ผลการดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

487,485,409

538,120,366

10.39

กําไรสุทธิ (บาท)

104,086,815

143,911,631

38.26

ผลการดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินเดี่ยว)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

424,729,292

470,459,702

10.77

กําไรสุทธิ (บาท)

101,636,945

140,633,484

38.37
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6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้ แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการ
บริ ษัท สําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

6

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

7

นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

8

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวมเป็ นเงิน

ปี บญ
ั ชี 2561
(บาท)
400,000
400,000
160,000
160,000
160,000

ปี บญ
ั ชี 2562
(บาท)
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000

160,000

200,000

160,000

200,000

160,000

200,000

1,760,000

2,200,000

ทังนี
้ ้ นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และ นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ขอสละสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
โบนัสให้ แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการบริ ษัท สําหรั บผลการดําเนินงานรอบปี บญ
ั ชี 2562 ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563 เป็ นดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

5

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

6

นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

7

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

8

นาย ปัง เทียง ฮวี*

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2562
(บาท/เดือน)
299,250
298,012
25,000
25,000
58,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
-

ปี 2563
(บาท/เดือน)
314,213
313,177
25,000
25,000
58,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

้
*กรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่

- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทที่มาเข้ าร่ วมประชุม (ต่อครัง้ )
- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาเข้ าร่ วมประชุม (ต่อครัง้ )

5,000 บาท
5,000 บาท
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- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเข้ าร่ วมประชุม (ต่อครัง้ )
5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้ กรรมการ
ไม่มี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี ้ย
ประชุมสําหรับกรรมการที่มาเข้ าร่ วมประชุม (ต่อครัง้ )
- นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และนายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทังนี
้ ้ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทน
จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ พิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย ลําดับที่ 2 หน้ า 47-48
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานประจําปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2563

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทกุ ปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาในเรื่ องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป อีกทัง้
ค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็ นอัตราที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ ายบริ หารให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อขออนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํา กัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) และค่าบริ การอื่น ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ ส อบบัญ ชี แ ห่ง
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

เลขที่
ใบอนุญาต
5906
4377
4799

จํานวนปี ที่ถกู เสนอชื่อ
เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัท
2 ปี (2561 - 2562)
4 ปี (2559 - 2562)
4 ปี (2559 - 2562)

จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
สอบบัญชีให้ บริ ษัท
2 ปี (2561-2562)
-

เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2562 และ 2563
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น*
ยอดรวม

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
2562
1,000,000
240,000
1,240,000

2563
1,000,000
240,000
1,240,000

เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
จากปี 2562
%
-
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หมายเหตุ
- *ค่าบริ การอื่น ประกอบด้ วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริ มการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจําปี
- ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้ จ่ายจริ ง
นอกจากนี ้ บริ ษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทย่อ ยของบริ ษัทด้ วย คือ บริ ษัท ดี แอนด์ บี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัท สํ านักงาน อีวาย จํา กัด และผู้สอบบัญชี ที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึง่ บริ ษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ ข้างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียน
เข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทจัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้ เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้
บุคคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้ อความลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) เข้ าร่ วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2562
วันที่ 2 เมษำยน 2562
ประชุม ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้เข้ าประชุมโดยรับมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน

41 ราย
19 ราย
60 ราย

นับจํานวนหุ้นได้
นับจํานวนหุ้นได้
นับจํานวนหุ้นได้

106,255,123 หุ้น
480,857,085 หุ้น
587,112,208 หุ้น

จํ านวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิ ดเป็ นร้ อยละ 71.55 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็ น
องค์ประชุม ตามข้ อบังคับบริ ษัท ที่กําหนดว่า ต้ องมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ
หุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ทําหน้ าที่เลขานุการ
บริ ษัท และนางสาวสุพชั ญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่ดําเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 14:00 น.
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ทราบ ดังนี ้
1. บริ ษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้ าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

(6) นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

(7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(8) นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช

(9) นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
(1) นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
(2) นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา
(3) นางสาวอธิตา วรพันธ์ โตวัน
(4) นายการุณย์ นิ่มเสนาะ

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายข้ อมูล
Chief Commercial Officer
System & Data Processing Assistant General Manager

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง
(2) นางสาวมาติกา พิมพา

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผู้ตรวจสอบ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
(1) นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกําหนด วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการไว้ ลว่ งหน้ า โดยแจ้ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่ อง
การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทังแบบฟอร์
้
ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 –
28 ธันวาคม 2561 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบ
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
4. ก่อนเริ่ มดําเนินการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
4.1 การประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ ใช้ ระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้ วยบาร์ โค้ ด โดยผู้ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรสําหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะ
กระดาษปรุ สีขาว แบ่งเป็ นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็ นการแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระ เป็ นการ
ลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตังกรรมการแยกเป็
้
นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจํานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
4.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ออกเสียงลงมติมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะ
ไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน
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4.3 วิธีการใช้ บตั รลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อประธานได้ กล่าวถึงวาระใด และได้ แจ้ งร้ องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถทําเครื่ องหมาย ( หรื อ ) การลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ ได้ เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้ อมลงชื่อ
และหย่อนในกล่องที่เจ้ าหน้ าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทจะเรี ยกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ ลงคะแนนใน
กรณีที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทางหน้ าจอ
5. วิธีการนับคะแนน
5.1 กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน หรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นด้ วย
5.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ
ไม่วา่ ผู้รับมอบฉันทะจะอยูห่ รื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมก็ตาม
5.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียง ให้ ถือว่าออกเสียงเห็นด้ วย ไม่ว่าผู้รับมอบ
ฉันทะจะอยูห่ รื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมก็ตาม
5.4 ผู้ถือหุ้นซึง่ ลงทะเบียนแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ าไม่อยูใ่ นห้ องประชุมให้ ถือว่ าออกเสียงเห็นด้ วย
5.5 เมื่อประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ ว บัตรที่มาถึงเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนภายหลังการประกาศปิ ด จะถือว่า
เป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านัน้
6. การเสนอความคิดเห็น หรื อสอบถาม
6.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็น หรื อเสนอคําถาม ขอให้ ยกมือ
และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม แล้ วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถาม และขอความ
ร่วมมือให้ เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรื อสอบถามในเรื่ องอื่น ๆ ขอให้ เสนอ
หรื อถามในระเบียบวาระสุดท้ าย
6.2 ในการเสนอความเห็นหรื อคําถาม ขอให้ เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้ การประชุมมีประสิทธิ ภาพ
และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควร
แก่เวลา
7. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูใ่ ห้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วย
ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียด
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุม
และบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นขอแก้ ไขแต่
อย่างใด
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่ง ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม
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มติท่ ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

587,112,208
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ เสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา ให้ ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ผลการดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

436,517,076

487,485,409

11.68

กําไรสุทธิ (บาท)

76,614,052

104,086,815

35.86

ผลการดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินเดี่ยว)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

376,604,455

424,729,292

12.78

กําไรสุทธิ (บาท)

71,809,289

101,636,945

41.54

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ซึง่ ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซักถามและแสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ง ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้นท่า นใดซัก ถาม และแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดั การใหญ่ ได้ รายงานข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้ า นทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ว่า บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และมีการกําหนดการรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy)
ที่ครอบคลุมถึงการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อข้ อร้ องเรี ยน รวมทังกระบวนการในจั
้
ดการกับเรื่ องที่ถกู ร้ องเรี ยน และแนวทาง
ให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกัน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ จดั ฝึ กอบรมพนักงานให้ เห็นความสําคัญและมี
จิตสํานึกในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่ประชุมรับทรำบ

รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษัทสำหรั บรอบปี บัญ ชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินฯ ประจําปี 2561 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลญ์
บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ นําเสนอข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี ้
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 692.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา คิดเป็ นร้ อยละ 8
สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจาก 2 ส่วน คือ (1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12 (2) ส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่
ใกล้ เคียงกันปี ที่ผ่านมา และเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ร้ อยละ 12 นัน้ เกิดจากกระแสเงินสดรับ
และรายได้ ที่อยู่ระหว่างการรับชําระ ประมาณ 54 ล้ านบาท จึงส่งผลทําให้ สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นประมาณ 52 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี ที่ผา่ นมา
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิ ดอยู่ที่ 187.66 ล้ านบาท เหตุผลที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจาก 2 ส่วน คือค่าใช้ จ่ายที่
บริ ษัทยังคงมีการทํางานให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และส่วนของหนี ้สินที่ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นประมาณ 1.6 ล้ านบาท ส่งผลให้
หนี ้สินรวมขยับขึ ้นประมาณ 15.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิ ดอยู่ที่ 505.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 7.78
สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากผลการดําเนินงานทีด่ ีขึ ้นของบริ ษัท
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน ดีขึ ้น 0.8 เท่า ประมาณร้ อยละ 2.9 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น อัตราเท่ากับกับปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น จึง ส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น ปรับขึ ้นเป็ น 0.62 บาท
งบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวม 487.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 50.97
ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 11.68 สําหรับเหตุผลที่เพิ่มขึ ้นนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 เรื่ อง คือ (1) รายได้ ที่เกิดจากผลการดําเนินงาน
ตามกิ จกรรมการดําเนินงานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้ านการให้ บริ การข้ อมูลลูกค้ า โตขึน้ ประมาณร้ อยละ 16
(2) รายได้ อื่น ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
กําไรสุทธิ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ปิ ดอยู่ที่ 104.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับกําไร
สุทธิปีที่ผา่ นมา
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ นของปี 2561 ดีขึ ้น เนื่องจาก การบริ หารโครงสร้ างของต้ นทุนในเรื่ องของการให้ บริ การลูกค้ า
อัตราส่วนกําไรขัน้ ต้ นดีขึ ้น อัตราส่วนกําไรสุทธิ ปิ ดอยู่ที่ร้อยละ 21.4 เพิ่มขึ ้น นอกเหนือจากต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายที่บริ ษั ท
สามารถบริ หารได้ ดีแล้ ว ยังมีสว่ นของภาษี เงินได้ และอัตราส่วนกําไรต่อหุ้น ปิ ดอยูท่ ี่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 เมื่อเทียบ
กับ ปี 2560
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ก่อนเข้ าคําถามได้ กล่าวขอบคุณผู้บริ หารของบริ ษัทที่ทํา
ผลงานได้ ดีมาก และมีข้อซักถามว่า จากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นนัน้ บริ ษัทสามารถรักษากําไรให้ อยู่ในหลัก 100 ล้ าน เช่นนี ้ไปได้
อย่างต่อเนื่องหรื อไม่ จะเป็ น Red Ocean หรื อไม่
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถาม กรณีกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นนันถื
้ อเป็ น
Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่นอน และตอบคําถามเพิ่มเติมว่า การใช้ Big Data และความเข้ าใจในการใช้
เครื่ องมือของ Data มาบริ หาร ซึ่งเป็ นแนวโน้ มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสังคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้ อง
อาศัยเรื่ องของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ ข้อมูลไม่เหมือนกัน แนวโน้ มการใช้ ข้อมูลในรู ปแบบของการตัดสินใจในธุรกิจนัน้
ด้ วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้ การตัดสินใจ ถูกต้ อง แม่นยํา และประหยัดเวลา เป็ น Trend ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งกําไรสุทธิ ที่ดีขึ ้นนัน้
เป็ นความตังใจ
้ และอยูใ่ นแผนของบริ ษัท และเชื่อว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริ หาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้ การนํา
ของคณะกรรมการบริ ษัท จะนําผลงานที่ดีขึ ้นในทุกปี มาเสนอผู้ถือหุ้น
(2) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม โดยขอให้ กล่าวชี ้แจงเกี่ยวกับ บริ ษัท
เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริ ษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จํากัด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถาม สําหรับ บริ ษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จํากัด
(“อีคาร์ ท”) มีการปรับโครงสร้ างการหารายได้ จากรูปแบบของ Project มาเป็ นการให้ บริ การ (service) มากขึ ้น และมีการปรับโครงสร้ าง
การถือหุ้นโดยมีบริ ษัทเข้ ามาลงทุนเพิ่ม คือ บริ ษัท อินทัช โฮดิ ้ง จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศักยภาพของอีคาร์ ท ในการขยายบริ การ
ให้ เป็ น Mass มากขึ ้น และบริ ษัทยังมี Project ที่ร่วมกันทํากับอีคาร์ ท และในอนาคตบริ ษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ ท เพื่อแปลงเป็ น
บริ การอีกทางหนึง่ โดยจะไปให้ บริ การกับภาครัฐ
บริ ษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด อยู่ในขันตอนการรอ
้
License ในอดีตเน้ นการปล่อยกู้ของ SMEs ลักษณะ P2P เป็ นการ
ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรื อสถาบัน และปล่อยกู้ตรงให้ กบั SMEs ที่ต้องการเงินทุน จะเป็ นตัวกลางแทนที่การไปกู้กบั สถาบัน
การเงินโดยตรง ซึง่ ในช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมาทาง กลต. เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ซึ่งจะเปิ ด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็ น License ที่สามารถทํา
Platform ทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายหุ้นกู้ หรื อ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต
SMEs สามารถระดมทุนผ่าน B/E ได้ ซึง่ ในช่วงนี ้ เพียร์ พาวเวอร์ อยูใ่ นระหว่างการหารื อ กับ กลต. เพื่อให้ ได้ License
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมจาก นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
สําหรับ บริ ษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จํากัด เป็ นบริ ษัทที่ทํา Application อยู่บนแผนที่ นอกเหนือจากนันจะมี
้
Application ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเรี ยก Taxi ซึ่งมีเครื อข่าย Taxi Beam ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายพันคัน ใช้ งานอยู่ และในเวลาเดียวกับก็ มี Application ที่
เกี่ยวกับชาวประมง เป็ นต้ น อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับสร้ าง Application ที่อยูบ่ นแผนที่ เป็ นธุรกิจของอีคาร์ ท ซึง่ มีแนวโน้ มที่สามารถ
ไปได้ อีกไกล ซึง่ เป็ น Application ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวันและธุรกิจ
บริ ษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทหนึ่งในแนวหน้ า ในธุรกิ จ P2P ที่ขอ License เชื่ อว่าในเร็ ว ๆ จะได้
License และสามารถดําเนินงานได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ ทําให้ สามารถเห็นรูปแบบการบริ การทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่ ถือเป็ น
แนวโน้ มที่ดี
(3) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ตามที่คณ
ุ มินทร์ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัท
อีคาร์ ท สตูดิโอ จํากัด มีแนวโน้ มที่ดี เหตุใดจึงไม่รักษาเปอร์ เซ็นการถือหุ้นไว้ ให้ เท่าเดิม
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามเชิ งเปรี ยบเทียบ บริ ษัท อีคาร์ ท
สตูดิโอ จํากัด เปรี ยบเสมือนอาหารอร่อย ซึง่ อาหารอร่อยเราต้ องแบ่งให้ ผ้ อู ื่นได้ ทาน การที่ได้ ทานเพียงคนเดียว หรื อแค่สองคน
จะทําให้ ไม่สามารถไปได้ ไกล ทําให้ อิ่มมากจนเกินไป ความอร่ อยนันจะหายไป
้
เพราะฉะนันเราอยากให้
้
คนเก่ง หรื อมีส่วน
ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ความสํา เร็ จ มาร่ ว มงานกับ เรา ความสํา คัญ ไม่ไ ด้ อ ยู่ที่ เ ราถื อ หุ้น กี่ เ ปอร์ เ ซ็ น แต่อ ยู่ที่ ทํ า อย่า งไรให้ บ ริ ษั ท
เจริ ญก้ าวหน้ า
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
14

มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 4

587,522,308
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุ มัติจ่ำยเงินปั นผลแก่
ผู้ถือหุ้น สำหรั บผลกำรดำเนิ นงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และกำหนดวันกำหนดรำยชื่อ
ผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงินได้ นําเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึง่ บริ ษัทมีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ น 8,260,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ครบเรี ยบร้ อยแล้ ว
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้ นําเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น จากผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10
บาท) ส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์
0.10) บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 98.46 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 94.59 เปรี ยบเทียบกับผลกําไรสุทธิ ประจําปี 2561 ตามงบ
การเงินรวม โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

587,522,509
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้
กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทตามกําหนดวาระ มีจํานวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงรายละเอียด
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงรายละเอียดให้ ทราบว่า ในปี นี ้มี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร และเลขานุการบริษัท

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เข้ าเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็น
ว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริ ษัท และคํานึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกํ า หนด ตลอดจนเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ ปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ รายละเอียดประวัติการทํางานของแต่ละท่านนัน้ ปรากฏในเอกสารเชิ ญประชุมที่ส่งให้ แล้ ว (โดย
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านออกจากห้ องประชุม)
1.
2.
3.
4.

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคล
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ
กรรมการที่แต่งตังใหม่
้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี ้
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5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่ 6

587,522,609
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้ วย
587,522,609 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.3 ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้ วย
587,522,609 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.4 นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
เห็นด้ วย
587,522,609
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแยกเป็ น 2 เรื่ อง คือ 1) การอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 และ 2) การอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 โดยประธานฯ
มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ทํางานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา ปรากฏผลดังนี ้
ผลการดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

436,517,076

487,485,409

11.68

กําไรสุทธิ (บาท)

76,614,052

104,086,815

35.86
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ผลการดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ประจําปี )

(ประจําปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

376,604,455

424,729,292

12.78

กําไรสุทธิ (บาท)

71,809,289

101,636,945

41.54

(ตามงบการเงินเดี่ยว)

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสให้ แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ

ตําแหน่ง

1
2
3
4
5
6

นายนรวัฒน์ สุวรรณ*
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์*
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

7

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

8

นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

9

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวมเป็ นเงิน

*นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีผลถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561และนายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 29 มีนาคม 2561

ปี บญ
ั ชี 2560
(บาท)
320,000
200,000
80,000
80,000
80,000

ปี บญ
ั ชี 2561
(บาท)
400,000
400,000
160,000
160,000
160,000

80,000

160,000

80,000

160,000

80,000

160,000

1,000,000

1,760,000

ทังนี
้ ้ นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และ นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ขอสละสิทธิในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสให้ แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

521,230,112
0
0
66,292,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

88.7166
0.0000
0.0000
11.2834
0.0000
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งเข้ าร่ วมประชุม และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจํานวน 66,292,500 หุ้น
6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 เป็ นดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

5

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

6

นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

7

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ตําแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
(บาท/เดือน)
285,000
283,821
20,000
20,000
53,500
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2562
(บาท/เดือน)
299,250
298,012
25,000
25,000
58,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครัง้ )
5,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครัง้ )
5,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครัง้ )
5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้ กรรมการ
ไม่มี
- ทังนี
้ ้ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง , นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
ค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน
แต่มีคา่ เบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครัง้ )
- นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และนายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
(1) นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน มีข้อซักถามว่า ปี 2562 มีการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว ในปี 2563 จะขออนุมตั ิเงินโบนัสอีกหรื อไม่ ซึ่งการอนุมตั ิครัง้ นี ้ไม่รวมเงิ นโบนัสปี 2562 ที่ต้องรอผล
ประกอบการ จึงจะมาขออนุมตั ิในปี 2563 เข้ าใจถูกต้ องใช่หรื อไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูกต้ องแล้ ว
(2) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อสงสัยว่าตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 6 ที่ระบุว่า สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่มอบให้ กรรมการ ไม่มี นัน้ หากไม่ระบุบรรทัดนี ้ได้ หรื อไม่ เพราะว่า จะเป็ นการปิ ดประตูเกินไป หากมีค่าใช้ จ่าย
อื่นที่ไม่ควรให้ กรรมการจ่าย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
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นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้ อซักถาม ตามข้ อกฎหมายค่าใช้ จ่าย ค่า ตอบแทนกรรมการ
ต้ องเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ก็จ่ายไม่ได้ ซึ่งคําว่าไม่มีในที่นี ้นัน้ หมายถึง ไม่มี
นอกเหนือจากการที่ขออนุมตั ิครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสบายใจว่าบริ ษัทจะไม่มีการจ่ายเกินกว่าที่ขออนุมตั ิ
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่า วาระที่ 6.2 เป็ นเรื่ องค่าตอบแทนหลัก
ในขณะที่วาระที่ 6.1 ถือเป็ นค่าตอบแทนเสริ ม ทําไมวาระที่ 6.2 และ วาระที่ 6.1 จึงไม่สลับกัน
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้ พิจารณา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

522,830,121
0
0
64,692,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

88.9889
0.0000
0.0000
11.0111
0.0000

ทั ้งนี ้ ผู้ถือ หุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งเข้ าร่ วมประชุม และไม่มีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนการอนุมตั ิก ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจํานวน 64,692,500 หุ้น
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายอนันต์ ตัง ทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาในเรื่ องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรั บโดยทั่วไป อีกทัง้ มีคุ ณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตังให้
้ ผ้ สู อบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรื อ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4377 และ/หรื อ นางสริ น ดา หิ รั ญ ประเสริ ฐ วุ ฒิ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4799
แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ดังนี ้
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น*
ยอดรวม

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
2561
1,000,000
200,000
1,200,000

2562
1,000,000
240,000
1,240,000

เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
จากปี 2561
%
20
3.33%
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หมายเหตุ
- * ค่าบริ การอื่น ประกอบด้ วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริ มการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจําปี
- ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้ จ่ายจริ ง
นอกจากนี ้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย คือ บริ ษัท ดี แอนด์ บี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ข้ อมูลตามที่แสดงใน Slide และหนังสือเชิญประชุม ฯ ในช่อง
ค่าบริ การอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ ้น 20% นัน้ ไม่ได้ หมายความว่ายอดรวมทังสิ
้ ้นเพิ่มขึ ้น 20% ในช่องยอดรวมที่เป็ นร้ อยละน่าจะไม่ถกู ต้ อง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร รับทราบและรับกลับไปแก้ ไข
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี
2562 ตามที่เสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 8

587,522,622
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ยกมือสอบถาม ดังนี ้

(1) นายโชคชัย สกุลวิสิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเรื่ องเกี่ยวกับ Service MatchLink อยากทราบ
ทิศทางการบริ การจัดการ ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน และปั จจุบนั อยูใ่ นสถานะใด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า MatchLink เป็ น platform
ที่บริ ษัท จะหาโอกาส และสร้ างความแตกต่างจากบริ การเดิ ม ๆ ที่ เรามี เพราะในอดี ตเราจะให้ บริ การในรู ป แบบการคิ ด
ค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้ งาน สมัคร ชําระค่าบริ การ และใช้ งานได้ 1 ปี ซึ่งบริ ษัทพบว่าพฤติกรรม หรื อแนวโน้ มต่อไป หาก
เราต้ องการขยายตลาดให้ มีกลุม่ ลูกค้ ามากขึ ้น จะเป็ นกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย หรื อ SMEs ซึ่งการที่ลกู ค้ าจะชําระค่าบริ การเป็ นราย
ปี อาจจะค่อนข้ างยาก จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของโมเดล MatchLink ซึง่ เป็ น platform ที่บริ ษัทนําข้ อมูลของเราที่มี มาให้ บริ การฟรี ใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถดึง User เข้ ามาใน platform ได้ ปั จจุบนั มีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้
เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการทําธุรกิจร่ วมกัน ซึ่งคาดว่าในช่วง Q2 – Q3 บริ ษัทสามารถ launch
การปล่อยเงินกู้ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็ นตัวกลางส่งข้ อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ ามาใช้ งานต่อไปยัง
ธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คัดเลือก และอนุมตั ิได้
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ในภาพกว้ าง ๆ หรื อมุมมองในอนาคต บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์วา่ การทําธุรกิจเราอยากให้ เข้ ามาอยู่ใน platform ที่เป็ น
digital มากขึ ้น เพราะฉะนัน้ MatchLink ก็จะกลายเป็ น platform กลางที่พยายามเอื ้อให้ ธุรกิจมาเจอกัน และหาประโยชน์จาก
platform ได้ เช่น ต้ องการซื ้อ ต้ องการขาย ต้ องการ Contact ต้ องการแชท ต้ องการเงินกู้ เป็ นต้ น ซึง่ มี option มากมายที่รองรับ
platform digital ในอนาคต เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากขึ ้น
ในส่วนของ Revenue model บริ ษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ ที่ต้องการตรวจสอบข้ อมูลมากขึ ้น บริ ษัทก็จะ
มี model ที่จะไปคิดค่าบริ การ เช่น การทํา on board ซึง่ ในอดีตจะตรวจสอบเพียงลูกค้ ามีความสามารถในการชําระหนี ้หรื อไม่
แต่ปัจจุบนั แนวโน้ มในการตรวจสอบมีมากขึ ้น เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรื อบริ ษัทข้ ามชาติ หาก
ต้ องการทําธุรกิจด้ วยต้ องมีการตรวจสอบตามข้ อกําหนด เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้ platform ก็จะมีวิวฒ
ั นาการของการใช้ ข้อมูลของ
User ในขณะเดียวกันบริ ษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่น ลูกค้ าที่มาขอกู้เงินกับ ธนาคาร และธนาคารปล่อยกู้ ผ่าน
platform บริ ษัทก็จะเก็บค่าบริ หารจัดการจากธนาคารเป็ นเปอร์ เซ็นจากยอดเงินที่ปล่อยกู้ ซึง่ จะเป็ นรายได้ อีกทางหนึง่ เป็ นต้ น
(2) นายโชคชัย สกุลวิสฏิ ฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทํา interaction บน platform จะทํา
ให้ เกิด Data ขึ ้นมา ระหว่าง Users ที่อยูใ่ นระบบ บริ ษัทได้ เตรี ยมการบริ หารจัดการอย่างไรกับ Data นันให้
้ เกิดประโยชน์
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า เป็ นแนวคิดหลักที่บริ ษัท
พยายามสร้ าง platform MatchLink ขึ ้นมา ซึ่งในอดีตเราจะได้ ข้อมูลจากภาครัฐ และการสํารวจ ซึ่ง platform นี ้ จะ create
Data เองจากพฤติกรรมการใช้ งานของ User ใครเชื่อมโยงกับใคร ใครซื ้อขายกับใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา
เช่น ซื ้อขายกันแล้ วไม่ชําระเงิน ก็จะเริ่ มมีความลึกของข้ อมูล ในขณะเดียวกันก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่
ต้ องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้ รางวัล หรื อขายของอะไร เป็ นต้ น ในอดีตการเก็บข้ อมูลส่วนนี ้มีข้อจํากัดในเรื่ องอายุของข้ อมูลที่
สัน้ ในเวลา 1 ปี ข้ อมูลอาจ Update เพียง 60% ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการ Update จะเยอะ แต่ในขณะที่ผ้ ใู ช้ งานได้ รับประโยชน์ การ
Update ข้ อมูลก็จะเป็ นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ ข้อมูลดังกล่าว จะทําให้ เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และ
ข้ อมูล จะทําให้ เราเติบโตไปได้ อย่างมัน่ คง
(3) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า มีคําแนะนําว่าในวาระที่ 8 นัน้ ควรมีสรุ ปทุกวาระ
ขึ ้น Slide โชว์ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครัง้ และมีข้อซักถามว่า ในรายงานประจําปี หน้ าที่ 36 ข้ อที่ 4 ที่มีการระบุเปอร์ เซ็นการถือหุ้น
51.01 เมื่อนําข้ อมูลที่ระบุในหน้ า 38 มารวมกันแล้ ว ขาดอยูป่ ระมาณ 3% ไม่ทราบว่าหายไปไหน
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า 3.72% นัน้ อยู่ที่ บริ ษัท แพน
แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จํากัด
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีคําแนะนําว่า เช่นนี ้ควรแก้ ไขข้ อมูลในรายงานประจําปี ให้ ถกู ต้ อง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร รับกลับไปแก้ ไข
(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริ ญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน
และในหน้ าสารจากประธานที่กล่าวถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้ อธิ บายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เหล่านี ้จะส่งผลอย่างไรกับบริ ษัท และจะมีการแข่งขันมากขึ ้นหรื อไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า ในเวลานี ้ถ้ าสังเกตดู หากเป็ น
User ของบริ ษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชดั มากคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้ งาน ใน
อนาคตจะมีเรื่ อง Big Data ระหว่างผู้บริ โภคกับผู้บริ โภค หรื อบริ ษัทกับบริ ษัท ที่ติดต่อกัน ข้ อมูลเหล่านี ้จะทําให้ บริ ษัทมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เป็ นพฤติกรรม และความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Product ของบริ ษัทนันจะมี
้
1) Score Credit Bureau ที่
บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 2) FS Score ที่นําข้ อมูลการเงิน 10 – 20 ปี มา
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วิเคราะห์หาอัตราความเสีย่ ง 3) Social Listening ที่กําลังพัฒนาบน Product Corpus ซึง่ ในกระบวนการของบริ ษัทจะเริ่ มเก็บ
ข้ อมูล Social เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่ วมกับสถาบันการศึกษาทํา Al เป็ นการเก็บพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคเพื่อให้ จดั ทําสรุปเป็ นตัวเลข เพื่อช่วยลูกค้ าในการตัดสินใจ
(5) นายเฉลิมเดช ลีว งศ์ เจริ ญ ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่ม เติ ม ว่า คู่แข่ง Al นัน้ ประเทศจี น และ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นผู้เชี่ยวชาญ คุณมินทร์ มองว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะเข้ ามาทําการแข่งขันกับเราในประเทศ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้ ทุกวันนี ้
ธุรกิจที่ผมทําไม่ใช่แค่ผมทําเพียงผู้เดียว ทัว่ โลกมีคนทํา เราจึงต้ องทําการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้ องเก่งกว่า หรื อร่ วมเป็ น
พันธมิตร ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายในการเป็ นพันธมิตร
(6) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 1) Social Score การที่ได้ ข้อมูลมา บริ ษัท
ร่ วมกันทําผู้อื่น ไปซื ้อข้ อมูล หรื อได้ จากผู้สมัครใช้ งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริ ษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จะ
สร้ างอาคารสํานักงาน
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า สําหรับคําถามที่ 1 Product
MatchLink เป็ นการพยายามดึงผู้ใช้ งานเข้ ามา โดยการให้ บริ การข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ไม่เสียค่าใช้ จ่าย และหลังจากนันจะเกิ
้
ด
สมาชิก ซึง่ ระหว่างที่สมาชิกมีการโต้ ตอบกัน ทางบริ ษัทก็จะได้ ข้อมูลมา ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้จะกลายเป็ น Score ที่ทกุ คนต้ องการใน
อนาคต และบริ ษัทสร้ าง platform ที่เป็ น Social Listening บน Product ของบริ ษัท ที่นําข้ อมูลจากทุกเส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริ การ
เยอะ นํามาประมวล และสร้ างเป็ น Product ซึ่งเป็ นสิ่งที่บริ ษัทพยายามจะทํา คือ power of information และสุดท้ ายแล้ วเรา
ต้ องทํา Engine ให้ เป็ น โดยไม่ต้องนําคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้ วิเคราะห์แทน เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้
อะไรที่เป็ นเทคโนโลยีหากจําเป็ นต้ องซื ้อ บริ ษัทจะซื ้อ อะไรที่บริ ษัทสามารถสร้ างได้ เอง บริ ษัทจะทําเอง
สําหรับคําถามที่ 2 อาคารสํานักงาน บริ ษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ตึกนันยั
้ งไม่ได้ สร้ าง เพราะบริ ษัทเพิ่ง
ย้ ายสถานที่ทําการมายังอาคาร MS Siam โดยวันที่ประชุมนี ้ คือ การเปิ ดใช้ งานครัง้ แรก ซึง่ จะใช้ งานประมาณ 5 – 6 ปี ก่อน
(7) นางสาวสุวนั ทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า บริ ษัทมีแผนการที่จะเข้ าไปดําเนินการใน
ต่างประเทศบ้ างหรื อไม่ ที่ใดบ้ าง
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า ปั จจุบนั บริ ษัทกําลังอยู่
ระหว่างการจัดตังบริ
้ ษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะ
สามารถเริ่ มดําเนินการได้ Concept โดยบริ ษัทต้ องการนํา Know-how ที่ใช้ ในเมืองไทย ไปใช้ ในเวียดนาม ในขันแรกจะมี
้
Product ในกลุม่ ของธนาคาร และ MatchLink ที่จะนํามาซึง่ รายได้ ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขันต่
้ อไป และบริ ษัท
ได้ คยุ กับ Partner คือ D&B ที่มีข้อมูลต่างประเทศ โดยการนําข้ อมูลที่ D&B มี มา Match กับข้ อมูลของบริ ษัท ให้ เป็ น Format
เดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนําเข้ าข้ อมูลใหม่ และขยายไปในต่างประเทศ
(8) นางสาวสุวนั ทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทในเวียดนามนัน้ ประมาณการ
ได้ หรื อไม่วา่ จะเริ่ มต้ นช่วงไตรมาสใด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า คาดว่าประมาณ Q2 น่าจะ
สามารถเริ่ มดําเนินการได้
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

-นายบรรยงค์ ลิ้ มประยูรวงศ์(ลงชื่อ) _____________________________
(นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

ประธานที่ประชุม

-นายชัยพร เกี ยรติ นนั ทวิ มล(ลงชื่อ) _____________________________
(นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล)
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร

กรรมการ และเลขานุการบริ ษัท

-นางสาวสุพชั ญา ปานแสง(ลงชื่อ) _____________________________

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพชั ญา ปานแสง)
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ

นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
66 ปี

สัญชาติ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
วุฒกิ ารศึกษา

-

ไม่มี
ปริ ญญา นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณทิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วปม.1)
สถาบันการป้องกันประเทศ

ประวัตกิ ารอบรม

-

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.1) รุ่ นที่ 32
วิทยาลัยนักบริ หาร ก.พ.

-

วุฒบิ ตั ร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้ า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ และ
ผู้บริ หารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 7/2557

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

-

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

-

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 43/2561
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
29/03/2561

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

2 ปี (2561 - ปัจจุบนั )

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริ ษัท

ตาแหน่ งอื่นๆ

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

-

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2562

ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท กฎหมายเอสซีจี จํากัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริ ษัท ทิพยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท ทิพยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี

-

ประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครัง้ (คิดเป็ น 83%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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ชื่อ

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่ วนการถือหุ้น

0.50%

วุฒกิ ารศึกษา

-

ปริ ญญา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญา นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต Columbia University
ปริ ญญา นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารอบรม

-

ประกาศนียบัตร โครงการ Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุ่ นที่ 2/2555
ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 8/2554

วันที่แต่ งตัง้ ครั ง้ แรก

24/10/2546

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

17 ปี (2546 - ปัจจุบนั )

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ งอื่นๆ

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2562

-

ประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครัง้ (คิดเป็ น 83%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 1/1 ครัง้ (100%)
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ชื่อ

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมกาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่ วนการถือหุ้น

0.20%

วุฒกิ ารศึกษา

-

ประวัตกิ ารอบรม

-

AMP, Advanced Management Program, 2013,
Harvard University (USA)
ปริ ญญา วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 4
ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552)

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก

17/09/2551

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

12 ปี (2551-ปัจจุบนั )

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ งอื่นๆ

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- รองผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิสเทม จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท เอนิว คอร์ ปอเรชัน จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท ศูนย์ประมวลผล จํากัด
- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี 2562

-

ประชุมคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้ าร่ วมประชุม 6 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ าร่ วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้
เข้ าร่ วมประชุม 2 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 1 ครัง้
เข้ าร่ วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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ชื่อ

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล

สัดส่ วนการถือหุ้น

0.65%

วุฒกิ ารศึกษา

-

ประวัตกิ ารอบรม

-

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิตทางสถิตปิ ระยุกต์
เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญา เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)
ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548)
ประกาศนียบัตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุ่ นที่ 1/2559
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 6

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก

- ประกาศนียบัตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่ นที่ 1
24/10/2546

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

17 ปี (2546-ปัจจุบนั )

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ, ผู้จดั การใหญ่

ตาแหน่ งอื่นๆ

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริ ษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด
- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้ าร่ วมประชุม 6 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครัง้ เข้ าร่ วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ ของบริษัท

ชื่อ

นาย ปั ง เทียง ฮวี

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น

ไม่มี

วุฒกิ ารศึกษา

-

ประวัตกิ ารอบรม

ไม่มี

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก

ไม่มี เนื่องจากเป็ นกรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่
้

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

ไม่มี เนื่องจากเป็ นกรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่
้

ตาแหน่ งปั จจุบัน

ไม่มี เนื่องจากเป็ นกรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่
้

ตาแหน่ งอื่นๆ

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

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

- กรรมการ บริ ษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- CEO & Executive Director Keppel Telecommunications & Transportation
Ltd. (Singapore)
- Director Keppel DC REIT Management Pte Ltd (Singapore)
- Director M1 Limited (Singapore)
- Director Asia Airfreight Terminal Company Ltd (Hong Kong)
- Chairman/Director Trisilco Radiance Communications Sdn Bhd
(Malaysia)
- Director Nautilus Data Technologies, Inc (United States of America)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี 2562

ไม่มี

ไม่มี เนื่องจากเป็ นกรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่
้
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ูเป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตํา แหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจัง หวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ ามาร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุม
นันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ อง
ทําหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อ
บุคคลซึง่ ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
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ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะกํ าหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ จะต้ อ งได้ รับคะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่มทุน และลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
หมวด 6
เงินปั นผล และเงินสารอง
ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเป็ นครั ง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมี กําไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จา่ ยเงินปันผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 51. บริ ษัทต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกํ าไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจะทะเบียน
นอกจากทุนสํ ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินทุนสํารองอื่ นตามที่เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจจะโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ ้ามูลค่า
หุ้นตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
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เอกสารแนบ 5
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1) นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
อายุ 66 ปี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ที่อยู่ บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
ส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรื อ นอกเหนือจาก
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :
ไม่มี
2) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
อายุ 69 ปี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่อยู่ บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
ส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรื อ นอกเหนือจาก
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :
ไม่มี
3) นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน
อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
ส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรื อ นอกเหนือจาก
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :
ไม่มี
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4) นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์
อายุ 66 ปี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
ส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรื อ นอกเหนือจาก
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :
ไม่มี
5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริ ษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
ส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรื อ นอกเหนือจาก
วาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ :
ไม่มี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A. (General Form)
......................................................

วันที่
Date
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We,
อยู่บ้านเลขที่
No.
อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

ถนน
, Road:

จังหวัด
, Province:

เขียนที่
Written at

เดือน
Month

สัญชาติ
, Nationality:
ตาบล/แขวง
, Tambol/Subdistrict:

อากรแสตมป์

Duty stamp
20 Baht

พ.ศ.
A.D.
,

รหัสไปรษณีย์
, Postal Code:

,

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บิซเิ นส ออนไลน์
จากัด (มหาชน)
As a shareholder of
Business Online
Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to………………………. votes as follow :
หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share……………………. shares and have the right to vote equal to…………………….. votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1) .

อายุ
Age.

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

หรื อ / OR

ปี
years

อายุ

ปี

2) .

Age.

years

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้ อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the
Shareholders 2020 On Thursday, July 30, 2020 , at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room),
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
Signed:
ลงชื่อ
Signed:
ลงชื่อ
Signed:

(

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

หมายเหตุ
Notes

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and
may not apportion his/her shares for several proxies to vote.
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อากรแสตมป์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรำยกำรต่ ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
Duty stamp
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
20 Baht
Proxy Form B.
......................................................
เขียนที่..................................................
Written at
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............
Date
Month
A.D.
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We,
อยู่บ้านเลขที่
No.
อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

ถนน
, Road:

จังหวัด
, Province:

สัญชาติ
, Nationality:
ตาบล/แขวง
, Tambol/Subdistrict:

,
รหัสไปรษณีย์
, Postal Code:

,

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บิซเิ นส ออนไลน์
จากัด (มหาชน)
As a shareholder of
Business Online
Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to………………………. votes as follow :
หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share………………………. shares and have the right to vote equal to……………………….. votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1) .

อายุ
Age.

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
, Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

หรื อ / OR

อายุ

ปี
years

ปี

2) .

Age.

years

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้ อง ASIC) ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders
2020 On Thursday, July 30, 2020
, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road,
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows:
วำระที่ 1
Agenda 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2
Agenda 2
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัทสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562
To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2019
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3

รั บ ทรำบกำรจัด สรรกำไรสุท ธิเ ป็ นทุน สำรองตำมกฎหมำย และรั บ ทรำบกำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผล
ระหว่ ำงกำล
Agenda 3
To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and to acknowledge the interim
dividend payment
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 4
Agenda 4

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรั บรอบปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for the year ended 31 December 2019 audited by a Certified Public
Accountant
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
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เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 5
Agenda 5

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ และแต่ งตัง้ กรรมกำรใหม่
To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and to
appoint new directors
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด และแต่งตังกรรมการใหม่
้
Approve with appointment all team and appoint new directors
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve with partial of team as follows:
1. นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
Mr. Banyong Limprayoonwong
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

2. นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน
เห็นด้ วย
Approve

Ms. Manida Zinmerman


3. นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์
เห็นด้ วย
Approve
4. นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช
เห็นด้ วย
Approve

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Ms. Suteera Sripaibulya


ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Ms. Chamaiporn Apikulvanich
ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

 แต่งตัง้ นายปัง เทียน ฮวี เป็ นกรรมการใหม่
Appointment of Mr. Pang Thieng Hwi of new director
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วำระที่ 6
พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
Agenda 6
To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
6.1

6.2

พิจำรณำอนุ มัติกำรจ่ ำยเงินโบนั สให้ ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำร
บริ ษัท สำหรั บผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and
Board of Directors for the year ended 31 December 2019
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจำรณำอนุ มัติกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท สำหรั บปี 2563
To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7
Agenda 7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี สำหรับปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the
auditor’s remuneration in the year 2020
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8
พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 8
To consider any other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณี ที่ ที่ป ระชุมมี การพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่ มีก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if
the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or
addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
Signed:
ลงชื่อ
Signed:
ลงชื่อ
Signed:

(

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

หมำยเหตุ (Notes)
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not
apportion his/her shares for several proxies to vote.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the
grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท.................... บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)................................
Appointment of Proxy as Shareholder of……………. Business Online Public Company Limited……………
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้ อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
on Thursday, July 30, 2020 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place

 วาระที่
Item

 วาระที่
Item

 วาระที่
Item

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่ อง
Subject
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่ อง
Subject
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่ อง
Subject
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
41

 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่
Item

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่ อง
Subject
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in
all respects.
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
Signed:
Grantor
(
)
ลงชื่อ
Signed:
(
ลงชื่อ
Signed:
(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form C.
......................................................
เขียนที่..................................................
Written at

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............
Date
Month
A.D.
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We,
อยู่บ้านเลขที่
No.
อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

ถนน
, Road:

จังหวัด
, Province:

สัญชาติ
, Nationality:
ตาบล/แขวง
, Tambol/Subdistrict:

,
รหัสไปรษณีย์
, Postal Code:

,

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บิซเิ นส ออนไลน์
จากัด (มหาชน)
As a shareholder of
Business Online
Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to………………………. votes as follow :
หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share………………………. shares and have the right to vote equal to……………………….. votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
อายุ
ปี
1) .
Age.
years
อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
, Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

หรื อ / OR
2) .

อายุ
Age.

ปี
years

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.

ถนน
Road :

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict:

อาเภอ/เขต
Amphoe/District:

จังหวัด
Province:

รหัสไปรษณีย์
Postal Code:

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้ อง ASIC) ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders
2020 On Thursday, July 30, 2020
, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road,
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :
� มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
� มอบฉันทะบางส่วน คือ
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
� หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Ordinary shares…………… shares in total, which are entitled to cast …………votes; and
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
Total…………………………………………………………………… votes
วาระที่ 1
Agenda 1
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2019
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3

รั บ ทราบการจัด สรรกาไรสุท ธิเ ป็ นทุน สารองตามกฎหมาย และรั บ ทราบการจ่ า ย เงิน ปั น ผล
ระหว่ างกาล
Agenda 3
To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and to acknowledge the interim
dividend payment
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda 4

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาหรั บรอบปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for the year ended 31 December 2019 audited by a Certified Public
Accountant
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and to
appoint new directors
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด และแต่งตังกรรมการใหม่
้
Approve with appointment all team and appoint new directors
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve with partial of team as follows:
1. นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
Mr. Banyong Limprayoonwong
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

2. นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน
เห็นด้ วย
Approve

Ms. Manida Zinmerman


3. นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์
เห็นด้ วย
Approve
4. นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช
เห็นด้ วย
Approve

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Ms. Suteera Sripaibulya


ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Ms. Chamaiporn Apikulvanich
ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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 แต่งตัง้ นายปัง เทียน ฮวี เป็ นกรรมการใหม่
Appointment of Mr. Pang Thieng Hwi of new director
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
Agenda 6
To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
6.1

6.2

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินโบนั สให้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
บริ ษัท สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and
Board of Directors for the year ended 31 December 2019
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท สาหรั บปี 2563
To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the
auditor’s remuneration in the year 2020
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8
To consider any other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those
votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.
(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the
meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of
any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
Signed:
ลงชื่อ
Signed:
ลงชื่อ
Signed:

(

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

หมายเหตุ Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a
local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on
the shareholder's behalf; and
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional
authorisation in the Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท................ บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)................................
Appointment of Proxy as Shareholder of…………. Business Online Public Company Limited……………
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
For the Meeting of 2020 Annual General Meeting of the Shareholders
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้ อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
on Thursday, July 30, 2020 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place
 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve...................เสียง
Disapprove....................เสียง
Abstain....................เสียง

 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve...................เสียง
Disapprove....................เสียง
Abstain....................เสียง

 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve...................เสียง
Disapprove....................เสียง
Abstain....................เสียง
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 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve...................เสียง
Disapprove....................เสียง
Abstain....................เสียง

 วาระที่
Item

เรื่ อง
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve...................เสียง
Disapprove....................เสียง
Abstain....................เสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in
all respects.
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
Signed:
Grantor
(
)
ลงชื่อ
Signed:
ลงชื่อ
Signed:

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
)
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เอกสารแนบ 7
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้
เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม
และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกั บข้ อพึงปฏิบตั ิที่
นํามาใช้ บริ ษัท จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย
1.1.1 บัตรประจําตัวประชาชนผู้ถือหุ้น
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 หนังสือรับรองบริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ
ที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 หนังสือรับรองบริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล/กองทุนรวม
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ป ระชุมได้ ตงแต่
ั้
เวลา 13:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป
อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่ นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั ง้ นี ้ โปรดกรอก
ข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้ แทนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
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เอกสารแนบ 8
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 : ห้ องประชุมใหญ่ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
การเดินทาง
- รถโดยสารประจําทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205 หรื อ
- ทางด่วนขันที
้ ่ 1 ใช้ ทางลงถนนพระราม 3 หรื อ
- ทางด่วนขันที
้ ่ 2 ใช้ ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่
สถานที่ใกล้ เคียง
- ฝั่งเดียวกับ:
- ฝั่งตรงข้ าม:

ร้ านอาหารหัวปลาช่องนนทรี และ FedEx
ร้ านอาหารโฮคิทเช่น

ขึ ้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE
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