
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. 

 
 
 
 

 
 

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

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  2 

 

 
 
 
 
 

ท่ี BOL 183/2564 
9 มีนาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 

เรียน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย : 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สาํหรบั

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 
3. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. รายช่ือกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2564 ในวนัอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (หอ้งประชุม ASIC) 
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว
ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทอีกครัง้หนึ่ง พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาํปี 2564 ตัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

วาระที ่2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล: จากผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา 
ปรากฏผลโดยสรุป ดงันี ้ 

ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

ปี 2563 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 538,120,366 626,204,949 16.37 

กาํไรสทุธิ (บาท) 143,911,631 178,496,940 24.03 
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                ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

ปี 2563 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 470,459,702 566,681,780 20.45 

กาํไรสทุธิ (บาท) 140,633,484 184,002,241 30.84 

 
รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบรษิัทปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ซึง่ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งท่ี

ส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัท

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2  

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ
สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามัญ
ประจาํปี ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี     
รบัอนญุาตแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

วาระที ่4   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกาํไรเท่านัน้ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้หากเห็นว่า บรษิัทมีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ โดยใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไปดว้ย และมาตรา 116 กาํหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี จนกวา่ทนุสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 5/2563 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ไดมี้มตอินมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
จากผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถนุายน 2563) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลสาํหรบัรอบ 6 เดือน ใน
อตัราหุน้ละ 0.08 บาท ส่วนท่ีไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ 0.065 บาท/หุน้ และส่วนท่ีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ 0.015 บาท/หุน้
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ลา้นบาท คดิเป็นประมาณ 72.12% ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมสาํหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี    
30 มิถนุายน 2563 โดยกาํหนด วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 และไดด้าํเนินการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563  

ในส่วนของการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายนัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ไดมี้มติตัง้
ทนุสาํรองจากการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2557 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทนุจด
ทะเบียน ซึง่ครบถว้นตามกฎหมายแลว้ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เพ่ือใหเ้ป็นไปกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัท เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแจ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว
เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ รบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว 
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วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล
แก่ผู้ถอืหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 พร้อมก าหนดวันเพื่อสิทธิใน
การรับเงนิปันผล 
 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผล จากเงินกาํไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 กาํหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี จนกวา่ทนุสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีท่ีปรากฏในงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคล อย่างไรก็ตาม บรษิัทอาจจะกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีนอ้ยกวา่อตัราท่ีกาํหนดขัน้ตน้ได ้หากบรษิัท
มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไม่เกินกวา่กาํไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนมุตัิการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2563 
และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 บริษัทมีการตัง้ทุนสาํรองจากการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
2557 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถว้นตาม
กฎหมายแลว้ จงึไม่มีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฏหมายเพิ่มเตมิอีก 

 จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาํไรสุทธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 178.50 ลา้นบาท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีประชมุคณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.195 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 160 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 89.64 เม่ือเทียบกบัผลประกอบการประจาํปี 2563 ตามงบการเงินรวม 

- โดยเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2563 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่าย
จากกาํไรสทุธิส่วนท่ีไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ 0.065 บาท/หุน้ และส่วนท่ีไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ 0.015 
บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีแจง้ใหท้ราบในวาระที่ 4 

- ในครัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอใหจ้่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุน้ละ 0.115 บาท โดยจ่ายจาก
กาํไรสุทธิ ส่วนท่ีไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ 0.075 บาท/หุน้ และส่วนท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ 0.040 
บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 94.36 ลา้นบาท  

- โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 
ทัง้นี ้สิทธิรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากยงัไม่ไดร้บัอนมุัตจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้มลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

1. กาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 104.09 143.91 178.50 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ (บาท) 0.12 0.15 0.195* 

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 98.46 123.08 160.00 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 86 รอ้ยละ 90 

* เงนิปันผลทีเ่สนอเพือ่พจิารณาในวาระนี ้จ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น (1) การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.08 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.065 บาท/หุน้ และสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.015 บาท/หุน้ และ (2) จ่ายเงนิปันผล
สว่นทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ 0.115 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.075 บาท/หุน้ และสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.040 บาท/หุน้ 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
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วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 กาํหนดว่าในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ กรรมการ
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการของบรษิัทตามกาํหนดวาระ มีดงันี ้

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนปีท่ี

ดาํรงตาํแหน่ง 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
หากไดร้บัการแตง่ตัง้กลบั 

เขา้สู่ตาํแหน่ง และอยู่ครบวาระ 
(โดยประมาณ) 

1 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ  
และประธานกรรมการบรหิาร 

18 ปี  
(2546 - 2563) 

21 ปี 

2 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 
 

18 ปี  
(2546 - 2563) 

21 ปี 

3 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

11 ปี  
(2553 - 2563) 

14 ปี 

4 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8 ปี  
(2556 - 2563) 

11 ปี 

 

 กระบวนการสรรหากรรมการ ดาํเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาคณุสมบตักิารเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการ และผูบ้รหิารท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายของบรษิัทแลว้ มีความเหน็วา่กรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระทัง้ 4 ทา่น มีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผูท่ี้มีประวตัิการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่ดา่งพรอ้ย มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานของบริษัท สามารถนาํประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้เพ่ือให้การ
ดาํเนินงานของบรษิัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานของบรษิัท  

 อีกทัง้ ไดพ้ิจารณาเห็นว่า นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน หากไดร้บั
การเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครัง้ จะมีอายกุารดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 9 ปี นัน้ เป็นกรรมการท่ีมีประวตักิารทาํงานท่ีโปร่งใส    
ไม่ด่างพรอ้ย สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ไดน้าํความรู ้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอวาระ และรายช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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 บรษิัทจงึนาํเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิรรมการทัง้ 4 ทา่น ดงันี ้
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่งท่ีเสนอแตง่ตัง้ 

1 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 
3 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

4 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

โดยขอ้มลู และรายละเอียดประวตัขิองกรรมการทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  บุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวงัแลว้ เห็นว่ามีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และท่านท่ีเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตักิารแต่งตัง้นายมินทร ์อิงคธ์เนศ นายประยรู รตันไชยานนท ์นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์
ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท  และใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ   
ชดุย่อยตา่ง ๆ ตามที่เคยดาํรงตาํแหน่งอยู่แตเ่ดมิ อีกวาระหนึ่ง 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  บริษัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึ่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ 
และนาํขอ้มลูท่ีไดเ้สนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนนาํเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

 

จากผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

ปี 2563 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 538,120,366 626,204,949 16.37 

กาํไรสทุธิ (บาท) 143,911,631 178,496,940 24.03 
 
 

 ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

ปี 2563 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 470,459,702 566,681,780 20.45 

กาํไรสทุธิ (บาท) 140,633,484 184,002,241 30.84 
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7.1 ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสใหแ้ก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บรษิัท สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ลาํดบั                      ช่ือ ตาํแหน่ง 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ ประธานกรรมการ 500,000 500,000 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ  ประธานกรรมการบรหิาร 500,000 500,000 
3 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 200,000 200,000 
4 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 200,000 - 
5 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

200,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซนิเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

8 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 2,200,000 2,000,000 
       

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช นายชยัพร เกียรตนินัทวิมล นายเดนนิส โคลิน มารต์ิน และนางสาวกลัพลัญ ์บรูณารมย ์
ขอสละสิทธิในการรบัโบนสัในฐานะกรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน
โบนัสใหแ้ก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบปีบญัชี 2563 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 
 

7.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2564 เป็นดงันี ้ 

ลาํดบั                      ช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 314,213 329,924 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 313,177 328,836 
3 นายประยรู  รตันไชยานนท ์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
6 นางสาวสธีุรา  ศรีไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
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- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการบรษิัทท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)    5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้) 5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)                          5,000 บาท 
- สิทธิประโยชนอ่ื์นใดท่ีมอบใหก้รรมการ        ไม่มี 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบีย้

ประชมุสาํหรบักรรมการท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้) 
- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตนินัทวมิล เสนอท่ีจะไม่รบัคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 
- นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันทวิมล และนางสาวกลัยพัลญ์ บูรณารมยเ์สนอท่ีจะไม่รบัค่าตอบแทน

จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 
- นายเดนนิส โคลิน มารต์นิ เสนอท่ีจะไม่รบัคา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไดพ้ิจารณาจาก

ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2 หนา้ 50 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:   ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน
คา่ตอบแทนสาํหรบัปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ปรากฏตามรายงานประจาํปี ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 
 

วาระที ่8   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล:  ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี 

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาในเรื่องค่าสอบบญัชีและคณุสมบตัิในการ

ตรวจสอบเห็นวา่ บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีประสบการณ ์และมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป อีกทัง้

คา่สอบบญัชีท่ีเสนอยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 
1,000,000  บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) และคา่บรกิารอ่ืน ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู ้สอบบัญชีแห่ง 
บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท สาํหรบัปี 2564 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้  

ลาํดบั ช่ือ เลขท่ี
ใบอนญุาต 

จาํนวนปีท่ีถกูเสนอช่ือ
เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัท 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือ
สอบบญัชีใหบ้รษิัท 

1 นางสาวศริวิรรณ นิตยด์าํรง 5906 3 ปี (2561 - 2563) 3 ปี (2561-2563) 
2 นางสาวกมลทพิย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 5 ปี (2559 - 2563) - 
3 นางสรนิดา หริญัประเสรฐิวฒุิ 4799 5 ปี (2559 - 2563) - 
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เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของปี 2563 และ 2564 

รายการ 
บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2563 

2563 2564 % 
คา่สอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
คา่บรกิารอ่ืน* 240,000 240,000 - 

ยอดรวม 1,240,000 1,240,000 - 
 

หมายเหต ุ
- *คา่บรกิารอ่ืน ประกอบดว้ย คา่สอบทานบตัรส่งเสรมิการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจาํปี  
- คา่สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ 

 

นอกจากนี ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย คือ บริษัท ดี แอนด ์บี 
(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จาํกัด 

 

ทัง้นี ้ บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ี
จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ 

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

อนึ่ง บริษัทกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวัน พฤหัสบดีท่ี 25 
กมุภาพนัธ ์2564 เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

จงึเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียน
เขา้ประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชุมตัง้แต่เวลา 13:00 น. หากผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคท่ี์จะแตง่ตัง้
บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกขอ้ความลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) เขา้รว่มประชมุแทนทา่นได ้ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ)์ 
ประธานกรรมการ 

 บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 

  
ประชมุ ณ หอ้งประชมุ ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 41 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 123,923,601 หุน้ คิดเป็น 20.54% 
ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 32 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 479,398,988                       หุน้ คิดเป็น 79.46% 
รวมผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ จาํนวน 73 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 603,322,589 หุน้  

จาํนวนผูถื้อหุน้ดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ 73.53 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด 820,505,500 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชุม ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที่ 38 ที่กาํหนดว่า ตอ้งมีผูเ้ขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน  
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล เลขานกุารบรษัิท 
และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ทาํหนา้ที่ดาํเนินการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทกุคนไดท้ราบ ดงันี ้

1. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 16 
มิถนุายน 2563 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

2. บรษัิทมีกรรมการรวม 10 คน มาเขา้รว่มประชมุ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร ์อิงคธ์เนศ       กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
(3) นายประยรู รตันไชยานนท ์     กรรมการ 
(4) ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง      กรรมการ 
(5) นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
           ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

(6) นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(7) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(8) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช     กรรมการ 
           กรรมการบรรษัทภิบาล และผูจ้ดัการใหญ่ 
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(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล     กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร และเลขานกุารบรษัิท 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุ  
(1) นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(2) นางสาวอินทิรา อินทรุตันา  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขอ้มลู 
(3) นางสาวอธิตา วรพนัธ ์โตวนั  Chief Commercial Officer 
(4) นายการุณย ์น่ิมเสนาะ  Assistant General Manager: System & Data Processing 

ผูส้อบบญัชี บรษัิท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ที่เขา้รว่มประชมุ  
(1) นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์าํรง  
(2) นางสาวมาติกา พิมพา   

ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จาํกดั 
(1) นายสราวธุ ไกรลาสศิร ิ ผูท้าํหนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

3.  เพื่อเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย
เสนอวาระการประชมุ และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการไวล้ว่งหนา้ โดยแจง้หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการ
เสนอเรื่อง การกาํหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอรม์ และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
จาํนวน 2 ครัง้ ระหว่างวนัที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 และ ระหวา่งวนัท่ี 13 พฤษภาคม  - 12 มิถนุายน 2563 โดยไดแ้จง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกาํหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ปรากฏ
วา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4.  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทไดด้าํเนินการจดัสถานท่ี
ประชุมใหเ้ป็นไปตาม “คาํแนะนาํ การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) สาํหรบัการจดัประชุม สมัมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั” ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ อยา่งเครง่ครดั โดยจาํกดัจาํนวนคนที่จะเขา้หอ้ง
ประชมุหลกั และขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยูใ่นบรเิวณสถานที่ประชมุ 

5.  วิธีการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระ 
5.1 บรษัิทไดใ้ชร้ะบบการลงทะเบียน และการนบัคะแนนด้วยบารโ์คด้ โดยผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนแลว้ จะไดร้บั

บตัรสาํหรบัลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจา้หนา้ที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลกัษณะกระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ 
และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้
กรรมการแยกเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีง จะระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดย 1 หุน้ 
เทา่กบั 1 เสยีง 

5.2 ผูร้บัมอบฉันทะ ตามการมอบฉนัทะ แบบ ข. ท่ีผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงมติมาแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะจะ
ไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน 

5.3 เมื่อประธานฯขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผูถื้อหุน้ทาํเครื่องหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง 
พรอ้มลงช่ือ และหย่อนในกลอ่งที่เจา้หนา้ที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ไดล้งคะแนนในกรณีที่   
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เทา่นัน้ ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบทางหนา้จอ 
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6.  วิธีการนบัคะแนน 
6.1  กรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้คดัคา้น หรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ใหถื้อวา่ที่ประชมุเห็นดว้ย 
6.2  ระเบียบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสยีงแลว้ จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ไมว่า่ผูร้บัมอบฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม 
6.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใด ๆ ที่ยงัไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียงเห็นดว้ย ไม่ว่าผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม  
6.4 ผูถื้อหุน้ซึง่ลงทะเบียนแลว้ แตย่งัไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน ถา้ไมอ่ยู่ในหอ้งประชมุใหถื้อวา่ออกเสยีงเห็นดว้ย 
6.5  เมื่อประกาศปิดรบับตัรลงคะแนนแลว้ บตัรท่ีมาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า

เป็นบตัรที่เห็นดว้ยเทา่นัน้ 
7.  การเสนอความคิดเห็น หรอืสอบถาม 

7.1 ในทกุระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรอืเสนอคาํถาม ขอใหแ้จง้
ความประสงคโ์ดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแลว้ ใหเ้ดินมายงัจุดตัง้ไมคท์ี่ทางบริษัทจดัเตรยีมไว ้โดยขอใหแ้จง้ ช่ือ – 
นามสกลุ และแจง้ดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ช่ือใด เพื่อประโยชนใ์นบนัทกึในรายงานการประชมุ แลว้
จึงเสนอความคิดเห็นหรอืคาํถาม 

7.2  การเสนอความเห็นหรือคาํถาม ขอความร่วมมือทุกท่านใหเ้สนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะใน
ระเบียบวาระเทา่นัน้ คาํถามหรอืการเสนอความเห็นอื่นขอใหน้าํเสนอในระเบียบวาระสดุทา้ย โดยประธานฯ ที่ประชมุจะพิจารณา
ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระที่กาํหนด ตามความเหมาะสม โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษัิท 

8.  เมื่อปิดประชมุแลว้ ขอใหท้กุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูใ่หก้บัเจา้หนา้ที่ดว้ย 

ประธานฯ ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหฝ่้ายเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานวา่ บริษัทฯ ไดส้ง่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซึง่ประชุม

เมื่อ 2 เมษายน 2562 ใหท้่านผูถื้อหุน้ ทราบล่วงหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 1 (หนา้ 9 - 
24) โดยรายงานการประชุมดงักลา่วไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่าง
ใด จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  604,845,389 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ไดเ้สนอผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจาํปี) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

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

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

ผลการดาํเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2561 

(ประจาํปี) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

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

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

รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบรษัิทปรากฏตามรายงานประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ไดร้ายงานขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการต่อตา้นทจุริต และ
คอรร์ปัชนัว่า บรษัิทมีนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันทกุรูปแบบ และมีการกาํหนดการรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถึงการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเรือ่งที่ถกูรอ้งเรียน และแนวทาง
ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจง้ขอ้รอ้งเรียน
เก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนัฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังานใหเ้ห็นความสาํคญัและมี
จิตสาํนกึในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ทีป่ระชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบรษัิทสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

วำระที่ 3 รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด สรุปได ้ดงันี ้
(1)  บริษัทมีการตัง้ทุนสาํรองจากการจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2557 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 

8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาํหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้ บรษัิทจึงไมต่อ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 ไวเ้ป็นทนุสาํรองของบรษัิทเพิ่มเติมอีก 

(2) สาํหรบัการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาํไรสทุธิรวม
หลงัภาษีเป็นเงิน 143.91 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใน
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อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 123.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 85.52 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจาํปี 
2562 ตามงบการเงินรวม โดยแบง่จ่ายจาํนวน 2 ครัง้ ดงันี ้

 

- ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2562 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดย
จ่ายจากกาํไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.04 บาท/หุน้ และสว่นที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 
0.02 บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 49.23 ลา้นบาท  

- ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลสว่นที่เหลอืในอตัราหุน้ละ 0.09 
บาท โดยจ่ายจากกาํไรสทุธิ สว่นที่ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ 0.06 บาท/หุน้ และสว่นที่ไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทนุ 0.03 บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 73.85 ลา้นบาท สาํหรบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลครัง้ที่ 2 นี ้ เป็นไปเพื่อมิใหส้ทิธิในการรบัเงินปันผลของผูถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัผลกระทบจากการเลื่อนกาํหนดวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

- อตัราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิประจาํปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลงัหกัภาษี ดงันัน้ คณะกรรมการ
บรษัิทจึงไมเ่สนอท่ีประชมุพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัรอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 

ที่ประชุมรับทรำบ  การจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บูรณารมย ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินที่สาํคญั ณ วนัที่       
31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ตามขอ้มลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีสนิทรพัยร์วม 

เทา่กบั 684.24 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 8.66 ลา้นบาท หรอืลดลงเพียงเลก็นอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ 1.25 เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม 
ณ วนัสิน้ปีที่ผา่นมา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่หนีส้ินรวมของบริษัทและบรษัิทย่อยเท่ากบั 183.30 ลา้นบาทโดย
ลดลงเป็นเงิน 4.36 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 2.32 เมื่อเทียบกับหนีส้ิน ณ วนัสิน้ปีที่ผ่านมา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561) และมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 500.94 ลา้นบาท  ลดลงเป็นเงิน 4.30 ลา้นบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 0.85 เมื่อเทียบกบัสว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัสิน้ปีที่ผา่นมา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
อตัราสว่นสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนลดลงเล็กนอ้ยจาก 2.80 เท่า ในปีที่ผ่านมา ลดลงเป็น 2.54 เท่า 

ณ วนัสิน้ปี 2562 ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 คิดเป็น 0.37 เทา่ ซึง่เท่ากบัอตัราเดียวกนั ณ 
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วนัสิน้ปีที่ผา่นมา และมีมลูคา่ตามบญัชีต่อหุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 ใกลเ้คียงกบั ณ วนัสิน้ปีที่ผ่านมา จากมลูค่า 0.62 บาทต่อหุน้ 
เป็น 0.61 บาทตอ่หุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส ำหรับปี 2562  
ในปี 2562 บริษัทและบรษัิทยอ่ย มีรายไดร้วมเป็นเงิน 538.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เทา่กบั 50.63 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นรอ้ยละ 10.39 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดก้ารใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูนิติ
บุคคลและรายได้จากการให้บริการผ่านระบบที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  ได้แก่ การให้บริการผ่าน Corpus, Enlite, 
Customized database และรายไดจ้ากโครงการพิเศษ (Special Project) เป็นตน้ 

ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีอตัรากาํไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 58.08 เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.27 เมื่อเทียบกบั
อตัรากาํไรขัน้ตน้ในปีที่ผา่นมา (ปี 2561 : รอ้ยละ 53.15) 

ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อย มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเป็นเงิน 173.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นเงิน 18.25 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 11.76 เมื่อเทียบกบัค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลกัเนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของค่าใชจ้่ายจากการประมาณการของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน อนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายแรงงานฉบบั
ใหม,่ ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย และคา่ใชจ้่ายจากการยา้ยสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่

นอกจากนี ้บริษัทและบรษัิทย่อย มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วม ในปี 2562 เป็นเงิน 7.95 ลา้นบาท โดยลดลงเป็นเงิน 
5.53 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 41.02 เมื่อเทียบกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วมในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีก่อนของบรษัิท ตํ่าไป จึงมีผลกระทบกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วมในปี 2562  

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ทาํใหก้าํไรหลงัภาษีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปี 2562 เป็นเงิน 143.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
39.82 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 38.26 เมื่อเทยีบกบักาํไรหลงัภาษีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปีที่ผา่นมา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ เชิญนายอนันต ์ตังทัตสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียด 

นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงขอ้มูลใหท้ราบว่าตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหนง่อยา่งนอ้ยจาํนวน
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หนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัราถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหนง่ กรรมการของบรษัิทตามกาํหนดวาระ มีดงันี  ้

1.  นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.  นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.  นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหนา้ จาํนวน 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2562 ครัง้ที่ 2 ระหวา่งวนัท่ี 13 
พฤษภาคม  - 12 มิถนุายน 2563 ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเขา้เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาตามความเห็น และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
แลว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การดาํเนินงานของบริษัท และคาํนึงถึงคุณสมบตัิตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนจาํกดั ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งกาํหนด เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มี
ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต จึงสมควรนาํเสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการของ
บรษัิท และใหด้าํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามที่เคยดาํรงตาํแหนง่อยูแ่ตเ่ดิม 
อีกวาระหนึง่ 

นอกจากนัน้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นวา่บรษัิทสมควรแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มอีก 1 คน จากเดิมจาํนวน 10 คน 
เป็น 11 คน โดยเสนอใหแ้ตง่ตัง้นายปัง เทียง ฮวี เป็นกรรมการเขา้ใหม่ 

ทัง้นี ้ประวตัิ และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งปรากฏอยูใ่นเอกสารเชิญประชุม (หนา้ 25 – 29) โดยจะนาํเสนอเพื่อขออนมุตัิ
เป็นรายบคุคลเป็นลาํดบัตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมทราบก่อนที่ท่านประธานกรรมการสรรหาฯ จะเริ่มดาํเนินการขอมติจากท่านผู้ถือหุน้ใน
วาระนี ้ประธานฯ และกรรมการที่ครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีนี ้ขออนุญาตออกไปรอผลการลงมตินอกหอ้งประชุม 
เพื่อใหท้า่นผูถื้อหุน้จะไดพ้ิจารณา และแสดงความเห็นกนัไดอ้ยา่งเต็มที่ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

นางสาวภคินี สขุอดุม อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดแ้สดงความเห็น 
ไม่เห็นดว้ยกรณีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ 17 ปี ซึ่งหาก
ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้สู่ตาํแหน่ง และอยู่ครบวาระจะมีอายุการดาํรงตาํแหน่ง 20 ปี และนางสาวสธีุรา ศรีไพบูลย ์เป็น
กรรมการอิสระมาแลว้ 12 ปี ซึง่หากไดร้บัการแตง่ตัง้กลบัเขา้สูต่าํแหนง่ และอยูค่รบวาระจะมีอายกุารดาํรงตาํแหนง่ 15 ปี 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลา่วขอบคณุสาํหรบัความเห็น และชีแ้จงเพิ่มเติม 
กลา่วคือ คุณสธีุรา ศรีไพบลูย ์นอกจากเป็นกรรมการของบริษัทแลว้ ยงัเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ซึง่มีประสบการณ ์และอยูใ่นธุรกิจของธนาคารมากกวา่ 40 ปี หากดโูครงสรา้งรายไดข้องบรษัิท มากกวา่ 40% 
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มาจากสถาบนัการเงิน เพราะฉะนัน้เรือ่งความรู ้การพฒันาธุรกิจ และการใหค้วามเห็นจากบคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ คณุสธีุรา 
ช่วยใหค้วามเห็น และการสนบัสนุนที่ดี และเป็นประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งการหากรรมการประเภทนีเ้ขา้มาช่วยเหลือบริษัทใน
มมุมองที่เป็นกรรมการอิสระคอ่นขา้งยาก จึงมีความจาํเป็นท่ีบริษัทยงัตอ้งมีคณุสธีุราเป็นกรรมการอิสระ สว่นคณุมานิดา เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย และไดร้บัเชิญจากตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อบรรยายเก่ียวกบักฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่น ๆ 
มากมาย และในสถานการณ์ที่ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาํลงัอยู่ในช่วงจะบงัคบัใช ้คุณมานิดา จึงมีประโยชนก์ับ
บรษัิท และช่วยใหบ้รษัิทซึง่เป็นธุรกิจเฉพาะไดด้าํเนินการทางธุรกิจอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอกรรมการอิสระ
ทัง้สองทา่น เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติม กลา่วคือ ในปัจจุบนัเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ ไดร้บัการพฒันาและเปลีย่นแปลงไปมาก ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ จึงเป็นสิง่ที่สาํคญั หากมองเพียงอายงุาน
มากกว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่น่ากังวล ซึ่งการเสนอแต่งตัง้กรรมการทัง้สองท่านนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
กลั่นกรองอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการที่
แตง่ตัง้ใหมเ่ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษัิท โดยผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้

5.1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

5.2  นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน 

เห็นดว้ย  605,173,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

5.3 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์  

เห็นดว้ย  605,173,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

5.4 นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช  
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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5.5 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหมจ่าํนวน 1 ทา่น คือ นายปัง เทียง ฮวี 
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

เมื่อประธานฯ และกรรมการที่ออกจากหอ้งประชุมได้กลบัเขา้หอ้งประชุมแลว้ ประธานกรรมการสรรหาฯ สรุป
รายงานว่า “ผลการลงมติในวาระนี ้ที่ประชุมไดม้ีมติเลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ และใหด้าํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตาํแหน่งเดิมทุกท่าน รวมทัง้ไดอ้นมุตัิแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่อีก 1 
ทา่น ตามที่เสนอ”  

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เชิญนายอนันต ์ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียด 

ประธานกรรมการสรรหาฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ วาระนีข้อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การอนมุตัิ
จ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท  สาํหรบัรอบปีบัญชี 2562 และ 2) การอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
สาํหรบัปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ทาํงานของกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการดาํเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจาํปี) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

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

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

ผลการดาํเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2561 

(ประจาํปี) 

ปี 2562 

(ประจาํปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

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

กาํไรสทุธิ (บาท) 101,636,945 140,633,484 38.37 
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6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสใหแ้ก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัชี 2562 ตามรายละเอียด ดงันี ้

ลาํดบั                      ช่ือ ตาํแหนง่ 
ปีบญัชี 2561 

(บาท) 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 400,000 500,000 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 400,000 500,000 
3 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ  160,000 200,000 
4 ดร.วิวสนั เตยีว ยอง เพ็ง กรรมการ 160,000 200,000 
5 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

160,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

8 ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 1,760,000 2,200,000 
     

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล ขอสละสทิธิในการรบัโบนสัในฐานะกรรมการ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ  

 มติที่ประชุม:  ทีป่ระชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 อนมุตัิจ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
สาํหรบัรอบปีบญัชี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้ 

เห็นดว้ย  536,527,489 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 88.6566 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 68,647,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 11.3434 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเขา้ร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ (เงินโบนสั) มีจาํนวน 68,647,400 หุน้ 
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6.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2563 เป็นดงันี ้

ลาํดบั                      ช่ือ ตาํแหนง่ ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

299,250 314,213 

2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ  
และประธานกรรมการบรหิาร 

298,012 313,177 

3 นายประยรู  รตันไชยานนท ์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

6 นางสาวสธีุรา  ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

7 ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

8 นาย ปัง เทียง ฮวี* กรรมการ - 25,000 
*กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหมใ่นวาระท่ี 5 

- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการบรษัิทท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)        5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ที่มาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)                 5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรบัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่มาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)                     5,000 บาท 
-  สทิธิประโยชนอ์ื่นใดที่มอบใหก้รรมการ              ไมม่ี 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 

แตม่ีคา่เบีย้ประชมุสาํหรบักรรมการท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้) 
- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไมร่บัคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 
- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไม่รบั

คา่ตอบแทนจากการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 
- การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจาณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดย

ไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย ลาํดบัท่ี 2 หนา้ 47 - 48 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม: ทีป่ระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบั
ปี 2563 ตามรายละเอียด ที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  
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เห็นดว้ย  537,991,289 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 88.8985 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 67,183,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 11.1015 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี  ้ผูถ้ ือหุน้ที ่มีส่วนไดส้่วนเสียซึ ่งเขา้ร ่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2563 มีจาํนวน 67,183,600 หุน้ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาในเรือ่งคา่สอบบญัชี และคณุสมบตัิในการตรวจสอบเห็นวา่ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นสาํนักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิ
แต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชี นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ        
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่  4377 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญ ประเสริฐวุฒิ   ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่  4799                               
แหง่บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2563 ดงันี ้

รายการ 
บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2562 

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

ยอดรวม 1,240,000 1,240,000 - 

หมายเหต ุ
- *คา่บรกิารอื่น ประกอบดว้ย คา่สอบทานบตัรสง่เสรมิการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจาํปี  
-   คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ 

นอกจากนี ้บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ย คือ บรษัิท ดี แอนด ์บ ี
(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จาํกัด 

ทัง้นี ้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด และผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษัิทย่อย ไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรบัปี 
2563 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ดงันี ้

(1) นางสาวสมหญิง ผลประสิทธ์ิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม จากสถานการณ ์COVID – 19 มีผลกระทบ
ดา้นบวก หรอืลบอย่างไรกบับริษัท และคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร มีแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไรใหผ้ลประกอบการของ
บรษัิทเป็นไปดว้ยดี 

นายมินทร ์อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซักถามว่า COVID – 19 จะกระทบใน
รูปแบบการทาํงานในจุดเริ่มต้น เนื่องจาก COVID เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทางบริษัทจึงมีมาตรการที่จะป้องกัน ดูแล
พนักงาน พนักงานบางส่วนจาํเป็นตอ้งทาํงานจากที่บา้น (Work from home) และบางส่วนที่จาํเป็นตอ้งบริการลกูคา้ก็ให้
ทาํงานที่บรษัิท โดยมีมาตรการการรกัษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distansing) การวดัอณุหภมูิ การใสห่นา้กาก เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างปกติโดยไม่ถูกกระทบ ซึ่งบริษัทไม่มีสินคา้ มีแต่พนกังานซึ่งเป็นบุคลากรที่คอยใหบ้ริการ
ลกูคา้ ถา้ไม่มีบคุลากรที่ใหบ้รกิารลกูคา้ บริษัทก็จะไม่มีรายได ้เรือ่งของการดแูลบคุลากรบริษัทอาศยัระเบียบ ขอ้แนะนาํของ
ทางราชการ รวมถึงความเครง่ครดัในการปฏิบตัิของภายในเอง ทาํใหก้ารบรกิารลกูคา้สามารถทาํไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ไมต่ิดขดั 

สว่นธุรกิจที่กระทบกบัลกูคา้หรือไม่นัน้ ขอเรียนว่ากระทบกบัลกูคา้ ทาํใหธุ้รกิจชะงกั รูปแบบการใชข้อ้มลูนอ้ยลง 
แตใ่นอีกมมุหนึง่ ยิ่งสถานการณไ์มด่ี ยิ่งคา้ขายกบัใครยิ่งตอ้งอาศยัความมั่นคงปลอดภยั จึงตอ้งเช็คขอ้มลูบอ่ยขึน้ปอ้งกนัความ
ผิดพลาด ธุรกิจสว่นนีจ้ึงโตขึน้  

โครงสรา้งรายไดข้องบริษัท เนื่องจากขึน้อยูก่บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินที่เป็นลกูคา้มีการตอ่สญัญาระยะยาว 
ซึง่มีสดัสว่นรายได ้40 – 50% และบรษัิทเขา้ลงทนุในบริษัทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ ไดร้บัปันผลที่ดีตอ่เนื่อง เช่นนีร้ายไดจ้ึงไมถ่กู
กระทบ ส่วนลกูคา้รายเล็ก บริษัทเก็บเงินก่อนใหบ้ริการจึงไม่มีหนีเ้สีย และสดุทา้ยโครงการของหน่วยงานรฐั หรือสถาบัน
การเงินท่ีซือ้เป็น Project เนื่องจากธนาคารมีการปรบัเปลี่ยนเรือ่งกลยทุธ ์มีความตอ้งการใชเ้ครือ่งมือใหม่ ๆ ซึง่บรษัิทสามารถ
จดัทาํใหไ้ด ้จึงมีการเซ็นสญัญาต่อเนื่องทกุปี สถานการณ ์COVID ไม่ไดส้ง่กระทบในระยะยาว เพียงแตท่าํใหก้ารดาํเนินการชา้ลง 
แตก่ารเติบโตยงัคงกา้วหนา้ 
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(2) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม อยากทราบวา่ในอนาคตบรษัิทมมีมุมองในการ
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนักบัธนาคาร หรอืบรษัิทอื่น ๆ ที่มีความพรอ้ม ความสามารถในการทาํธุรกิจเช่นเดียวกบับรษัิท
ไดอ้ยา่งไร และบรษัิท เพียร ์พาวเวอร ์จาํกดั และบรษัิท อีคารท์สตดูิโอ จาํกดั ที่บรษัิทเขา้ไปลงทนุเป็นอยา่งไรบา้ง 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ประเด็นที่หนึ่ง ธุรกิจในอนาคต
จะเขา้สูโ่ลกของ AI, Big Data, Analytics เช่นนีย้่อมทาํใหบ้ริษัทมีคณุค่ามากขึน้ เพราะว่ามุมมองจากภายนอกที่มองบริษัท
เห็นเราเป็นผูน้าํทางดา้นนี ้ทาํใหม้ีโอกาส เช่น หากหนว่ยงานรฐัตอ้งการทาํ Big Data ก็คิดถึงบรษัิท ใหบ้รษัิทแนะนาํ หรือออก
ความเห็น เป็นตน้ ยิ่งทาํใหเ้กิดธุรกิจและโอกาสใหม่มากขึน้  

ประเด็นที่สอง หากถามว่ามีใครที่จะมีความสามารถมาแข่งขันกับบริษัทไหม ขอเรียนว่ามีคนสนใจมาก แต่
เนื่องจากบริษัทมีประสบการณม์ากกว่า 20 ปี และมีการพฒันาภายในมาอยา่งตอ่เนื่อง มีทีมที่ดแูลเฉพาะในการทาํหนา้ที่ต่าง ๆ 
ทาํใหน้าํหนา้รายอื่นหลายกา้ว และบริษัทมีกลยทุธโ์ดยการเนน้เติบโตไปกบัลกูคา้ ดคูวามตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั และหา
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทางหนึ่งในการพฒันาคือการรว่มลงทุนในบริษัท Start up ที่มีความรูค้วามสามารถ
ดา้นเทคโนโลยี โดยบริษัทจะเขา้ไปช่วยเสริมในส่วนที่ขาด  เช่น การบริหาร หรือ Data เป็นตน้ ปัจจุบันบริษัทที่รว่มลงทุนมี 
จาํนวน 3 บรษัิท คือ 

1. บรษัิท เพียร ์พาวเวอร ์จาํกดั บรษัิทลงทนุ 10% ปัจจบุนัไดร้บั license จาก กลต. ในการดาํเนินการ P2P แลว้ 
ธุรกิจเติบโตแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ผลกาํไรยงัตอ้งใชเ้วลา 

2. บริษัท อีคารท์สตูดิโอ จาํกัด ปัจจุบนับริษัทลงทุนประมาณ 15 - 16% ทาํแผนที่ และบริหารแผนที่ ซึ่งใน
เวลานีม้ีบรษัิทยอ่ยในการทาํธุรกิจต่าง ๆ ดว้ย ซึง่ยงัคงเป็นธุรกิจใหม่ และใชเ้วลาในการดาํเนินงาน อยู่ในช่วงที่ตอ้งปรบัตวั ซึ่ง
ในปัจจุบนั บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) เขา้รว่มถือหุน้ 10% และบริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) กาํลงัจะ
รว่มลงทุน 10% โดยจะนาํระบบแผนที่ไปใชใ้นการใหบ้ริการประกัน ซึ่งถือว่าอีคารท์สตดูิโอ ยงัมีโปรไฟลท์ี่ดี แต่การทาํกาํไร 
และเรือ่งปันผล ยงัคงตอ้งใชเ้วลาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

3. บรษัิท ครเีดน เอเชีย จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทที่เพิ่งรว่มลงทนุจาํนวน 10% ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้รกิารการ
ยืนยนัตวัตน (eKYC) การใหบ้ริการลายเซ็นออนไลน ์(eSignature) และอยูใ่นจดุเริม่ตน้ของการคน้ควา้ และทดลองทาํ Credit 
Rating หรอื Credit Score ยงัคงตอ้งใชเ้วลา 

ดงัที่กลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ บรษัิทจะเติบโตโดย 1) การคน้ควา้ และพฒันาจากภายใน และ 2) ลงทนุในบริษัท 
Start up ที่ในอนาคตอาจเป็นคูแ่ขง่ใหเ้ป็นพนัธมิตร ซึง่หากอนาคตมีบรษัิท Start up ที่นา่สนใจก็จะรว่มลงทนุเพิ่มเติม 

(3) นายเฉลมิเดช ลวีงศเ์จรญิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม ในประเทศจีนมีเทรนด ์Three One Zero เป็น
สโลแกนทาง financial คือ Three ใชเ้วลา 3 นาทีในการกรอกขอ้มูล One ใชเ้วลาหนึ่งนาทีในการอนมุตัิ และ Zero คือ Zero 
Human Operation ซึ่งจะเป็นอนาคตของการเงินในการปลอ่ยกู้ของ Fintech หากเทรนดน์ีม้า บริษัทจะอยูส่ว่นไหน และระยะ
หลงั ๆ หุน้ของอเมรกิาใน Sector ที่มาแรง PE ขึน้สงูจะเป็น Sector Software อยากทราบวา่หุน้ของบรษัิทจะเป็นอยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ Three One Zero บรษัิททาํตัง้แต่
วนัแรกที่เริม่ทาํธุรกิจ คือ จากกระดาษที่ตอ้งไปคน้ที่กระทรวงพาณิชย ์บรษัิทมาคน้ควา้ วิเคราะหเ์ป็น Digital format ทาํใหท้กุ
คนสามารถบรโิภคขอ้มลูไดโ้ดยปลายนิว้ สว่น Zero คือ Zero Human Operation อาจยงัทาํไมไ่ด ้100% เนื่องจากอาจมีความ
ผิดพลาด Human error เชน่คนกรอกขอ้มลูผิด เป็นตน้  
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วนันีใ้นตลาด B2B บริษัทค่อนขา้งใหบ้ริการครอบคลมุประมาณ 75% ในอนาคตบริษัทยงัคงเป็นผูน้าํทางดา้น 
Big Data, Analytics และยงัคงพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการทดลองตลาดในตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนัมีการลงทนุท่ีเวียดนาม 
และหากอนาคตมีโอกาสในประเทศอื่น ก็จะไปโดยใช ้knowhow knowledge ที่บรษัิทมี 

(4) นางสาวดวงแข เลาหะกุลธรรม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม การทาํ Digital Lending ที่มีลกัษณะ
เป็น Super Application ซึ่งมีความสามารถในการเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มูล SMEs ต่าง ๆ จะกระทบกับเครดิตบูโรหรือไม ่
รวมถึงบรษัิทมีแนวทางในการวางกลยทุธอ์ยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ กรณีเครดิตบโูร เป็นการนาํขอ้มลู
มาประมวลผล และ predict ไปข้างหน้า ซึ่งธนาคารใช้บริการเป็นระยะเวลานาน เครดิตบูโรจึงไม่สามารถถูก Replace 
เนื่องจาก เครดิตบโูรเป็น Universal Data เกือบทกุธนาคารตอ้งเป็นสมาชิก และตอ้ง Contribute Data ซึ่งเป็น Data ที่เป็นมหภาค
ของประเทศ และใชเ้ป็นขอ้มลูหลกัในการพิจารณาสินเช่ือดว้ย Engines ที่สรา้งใหไ้ดเ้ห็นทัง้รูปแบบรายงาน และ Score เป็น 
Engines ที่ Powerful 

ในปัจจุบนับริษัทพยายามจะเขา้สู ่Powerful Engines ที่ทกุคนปฏิเสธไมไ่ด ้โดยการพฒันาระบบ Matchlink แปลง
พฤติกรรมการใชง้านเป็น Social Score และเก็บ Data ทัง้ B2B และ B2C เพื่อใชใ้นการพฒันา Product ในอนาคตตอ่ไป 

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศเ์จริญ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กล่าวชมบริษัทที่ไดร้บัไดค้ัดเลือกใหเ้ขา้อยู่ในทาํเนียบ 
“บรษัิทวิถียั่งยืนที่นา่ลงทนุ” หรอื ESG Emerging List และมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมวา่ 4 – 5 ปีที่ผา่นมา บรษัิทมีรายไดเ้ติบโตอยา่งชดัเจน 
ซึง่บรษัิทอธิบายวา่เกิดจากการขายบรกิารที่มากขึน้ จึงอยากใหช้่วยอธิบายวา่การขายไดม้ากขึน้ ลกูคา้ใชบ้รกิารมากขึน้อยา่งไร 

นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร และเลขานกุารบริษัท ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษัทได้
ทาํแผนการเติบโตไวเ้มื่อประมาณ 5 ปีที่แลว้ มีการปรบักลยุทธ์หลายเรื่อง ในเรื่องการใหบ้ริการขอ้มูลหลกั ลูกคา้รายใหญ่มี      
เทรนดก์ารใชข้อ้มลูมากขึน้ มีการมองหาอะไรที่เป็น Data มากขึน้ บริษัทมี Data as a Service ใหร้ะบบสื่อสารกันเองและดึง
ขอ้มลู ทาํใหก้าร Consume Data ทาํไดง้่ายไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้น ซึง่เทรนดน์ีท้ี่ต่างประเทศมีการใชง้านจาํนวนมาก ประเทศไทย
อยู่ในช่วงเริ่มตน้เป็นเทรนดท์ี่ทาํใหม้ีการใชข้อ้มูลมากขึน้ สว่นการเติบโตในส่วนของสถาบนัการเงิน เกิดจากสถาบนัการเงิน
ใหม ่ๆ ที่มาใชบ้รกิาร และมีความตอ้งการบรกิารรูปแบบอื่นมากขึน้ โดยใหบ้รษัิทพฒันาระบบเพิ่มเติม และแปลงเป็น Engines 
เพื่อ Support ให ้Process Digital Lending ครบถว้นมากขึน้  

การเติบโตในอนาคต บรษัิทจะพฒันา Data ใหเ้ป็น Platform เป็น Analytics as a Service เช่น Corpus ที่บรษัิท
กาํลงัพัฒนาภายใต้ช่ือ Corpus X จะใช้ Analytics Engines ที่มีความรูค้วามสามารถมาใหบ้ริการมากขึน้ และในอนาคต 
Platform ที่ช่ือ Matchlink บริษัทพฒันาโดยการนาํ Engines ที่มีในการสรา้ง เพื่อใหเ้กิด transaction เขา้มาใน Platform ให้
เป็น Alternative Data ซึง่เป็นแนวที่จะพฒันาตอ่ไปในอีก 3 – 5 ปีขา้งหนา้ 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมว่า ในอดีตขอ้มูลเป็นอาวุธ
หลกัของบรษัิท ปัจจุบนัขอ้มลูสามารถซือ้ที่ไหนก็ได ้คน้หาฟรีก็ได ้สดุทา้ยสิง่ที่เราตอ้งสรา้งความแตกตา่ง คือ Analytics, Social 
Platform ซึง่เป็นสิง่ที่บรษัิทจะพฒันาตอ่ไป 

(6) นายฐกูร เวชพาณิชย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สง่ผล
กระทบอะไรกบัธุรกิจในอนาคตของบรษัิทบา้ง 

https://dict.longdo.com/search/predict
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นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษัทมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลา
กว่า 1 ปี มีการว่าจา้งที่ปรกึษาทางกฎหมายเพื่อดาํเนินการเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ ลงรายละเอียดในราย  Product ของบริษัท ซึ่ง
บรษัิทมีการศกึษา และเตรยีมการมาตัง้แต ่GDPR บงัคบัใช ้

นายสราวธุ ไกรลาสศิริ ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จาํกัด ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมว่า 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทใหค้วามสาํคญักับกฎหมายฉบบันีเ้ป็นอย่างมาก มีการเตรียมความพรอ้ม โดยการแต่งตัง้
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เริม่ตรวจสอบการรบัขอ้มลู การเก็บขอ้มลู ตลอดจนการใหบ้ริการขอ้มลู ทัง้หมดอยูภ่ายใต้
กฎหมายทัง้ของประเทศไทย และ GDPR  ซึง่ขอ้มลูหลกัที่บรษัิทใหบ้ริการจะเป็นขอ้มลูนิติบคุคล ขอ้มลูบรษัิท จะมีแคบ่างสว่น
ที่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ไดท้าํการศกึษา และมีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มลู และความเสีย่งตา่ง ๆ 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมวา่ บรษัิทโชคดีที่เป็นคูค่า้กบั
บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย และกติกาต่าง ๆ ดา้นนี ้ตัง้แต่ต้น และอีกขอ้หนึ่งคือ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นนัก
กฎหมาย คือ ทา่นประธานฯ และคณุมานิดา ท่ีมีความรูค้วามสามารถ รวมถึงจา้งที่ปรกึษากฎหมาย เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าจะ
ดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย 

นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมว่า บรษัิทใหค้วามสาํคญัในเรือ่งนีอ้ยา่งมาก 
เพราะธุรกิจของบรษัิทเป็นธุรกิจพิเศษ ทีมกฎหมายจึงตอ้งศกึษาและเตรยีมการอยา่งดี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นมั่นใจ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุ และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16:00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 

     (นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ)์ 
         ประธานกรรมการบรษัิท 
 
 

 
 

(ลงช่ือ) _____________________________ กรรมการ และเลขานกุารบรษัิท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 
        ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 
 

 

 

(ลงช่ือ) _____________________________ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 

 

 

-นายบรรยงค ์ลิม้ประยูรวงศ-์ 
 

-นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
ช่ือ นายมินทร ์อิงคธ์เนศ 
อายุ 66 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุน้  10.88% 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาวิทยาศาสตร ์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรุ ี

- ปรญิญา นิติศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ Dominican University of California, ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญา วิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต กิตติมศกัดิ ์สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

- ปรญิญากิตติมศกัดิ ์วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร)์ คณะวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรุ ี

- ปรญิญา สถาปัตยกรรมศาสตรบ์ณัฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไตห้วนั) 
ประวัติการอบรม - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุน่ที่ 1 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

- ประกาศนียบตัรโครงการ Role of The Chairman Program (12/2548) 
(สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

- ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (2547)  
(สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
วันทีแ่ต่งตัง้ครั้งแรก 24-10-2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอ่ืนๆ  
 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร (บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน)) 

- กรรมการ ( บรษัิท เอส พี วี ไอ จาํกดั (มหาชน)) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน  / องคก์รอ่ืน 

- กรรมการ (บรษัิท กลุม่แอดวานซร์เีสิรช์ จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษัิท เอ.อาร.์แอ็คเคานติง้ คอนซลัแตนท ์จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษัิท เวนเจอร ์โพรไฟล ์จาํกดั) 

- ประธานกรรมการ (บรษัิท คอรแ์อนดพ์คี จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษัิท เอเน็ต จาํกดั) 

- กรรมการ ( บรษัิท เออารไ์อที จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ จาํกดั) 

- ประธานกรรมการ (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จาํกดั)  

- กรรมการ (บรษัิท เอบิคส ์ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั)  

- ประธานกรรมการ (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จาํกดั) 
ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขันเก่ียวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัททีอ่าจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- ไมมี่ 

เอกสารแนบ 3 
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ชื่อ นายประยูร รัตนไชยานนท ์ 
อายุ 57 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 

สัดส่วนการถอืหุ้น  0.53% 

วุฒกิารศกึษา - Master of Business Administration University of Scranton, USA. 

- ปรญิญา พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญา  บรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (2547) 

(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
วันที่แต่งต้ังคร้ังแรก 24-10-2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการ (บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน)) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  / องคก์รอื่น 

- กรรมการ (บรษิัท เอ.อาร.์แอ็คเคานติง้ คอนซลัแตนท ์จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท เฮลท ์ออนไลน ์จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท เอบคิส ์ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั)  

- กรรมการ (บรษิัท ดีท ูซสิเตม็ส ์จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท เอเน็ต จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท เอนิว คอรป์อเรชั่น จาํกดั)  

- กรรมการ (บรษิัท คอรแ์อนดพี์ค จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท เออารไ์อที จาํกดั) 

- กรรมการ (บรษิัท กลุ่มแอดวานซร์ีเสิรช์ จาํกดั) 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563  ประชมุคณะกรรมการ 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็น 100 %) 
ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้      
 (คดิเป็น 100 %)  
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ชื่อ นายอนันต ์ตังทัตสวัสดิ ์  
อายุ 70 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถอืหุ้น  0.10% 

วุฒกิารศกึษา - ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย   
มหานครนิวยอรค์  สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญา เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน   

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. 377)   
ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP)  

รุน่ท่ี 85/2553 (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
-  ประกาศนียบตัร โครงการ Risk Management Committee Program 

 (RMP) รุน่ท่ี2/2557 (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย) 
- Chairman Dinner 2018 Social Responsibilities in Action 

ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการบรษิัทภิบาล 

วันที่แต่งต้ังคร้ังแรก 09/08/2553 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี (2553-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
- กรรมการ บรษิัท กรีนสปอต จาํกดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 - ประชมุคณะกรรมการ 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้  

เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครัง้  

เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทภิบาล 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้  
เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ  ผศ.ดร. การด ีเลียวไพโรจน์  
อายุ 46 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.20% 
วุฒกิารศกึษา - Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, 

USA 

- M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA 

- B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of 
Technology Thammasat University 

ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accreditation Program (DAP)  
 รุน่ท่ี 110/2557 (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
วันที่แต่งต้ังคร้ังแรก 29/03/2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน – ไม่มี 
 
 

กิจการท่ีไม่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
- กรรมการ บรษิัท รกัดี คราวดฟั์นดิง้ จาํกดั 
- ผูก้่อตัง้และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษิัท ไอโครา จาํกดั 
- กรรมการ บรษิัท ออกแบบกลยุทธแ์ละนวตักรรม อนาคต จาํกดั 
- กรรมการประจาํ วทิยาลยันานาชาตปิรีดี พนมยงค ์ม.ธรรมศาสตร ์
- ท่ีปรกึษาดา้นอนาคตศาสตรแ์ละนวตักรรม บรษิัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ดีเวล๊อปเมน้ท ์

คอรป์อเรชั่น 
- กรรมการ บรษิัท อินโนวาตโิอ จาํกดั 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- ไม่มี 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 - ประชมุคณะกรรมการ 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครัง้  
         เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้  
       เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564   30  

 

 
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

 
หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 

ข้อ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ  
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลั ง ๆ 
ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได  ้
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 35. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด

ตามที่คณะกรรมการจะกาํหนด 

ข้อ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) 
คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ หนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้มาร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุม
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้ง
ทาํหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกาํหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บคุคลซึง่ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ  
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

เอกสารแนบ 4 
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
จะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท  
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัการมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั  
ง. การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  
จ. การเพิ่มทนุ และลดทนุ  
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิัท  
 

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

 
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกาํไร

พอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ้า่ยเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป  
 
ข้อ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจะทะเบียน  
นอกจากทุนสาํรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทุนสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้  
เม่ือบรษิัทไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทอาจจะโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองส่วนลํา้มลูค่า

หุน้ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้ 
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รายชื่อกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอใหเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 1) นายบรรยงค ์ลิม้ประยูรวงศ ์ อาย ุ67 ปี  
    ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
                  ประธานกรรมการ   
    ท่ีอยู่  บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
    ส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 

วาระที่ 1 – 6 และ วาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

 

 2) นายอนันต ์ตังทัตสวัสดิ ์ อาย ุ70 ปี  
    ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
   ท่ีอยู่  บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
   ส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ 

  แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัท 
วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

 

 3) นางสาวมานิดา ซนิเมอรแ์มน อาย ุ54 ปี  
    ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
    1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 ส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 
วาระที่ 1 – 6 และ วาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

เอกสารแนบ 5 
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 4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์ อาย ุ67 ปี  
    ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัท 
วาระที่ 1 – 6 และ วาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

      
 5) ผศ.ดร.การด ีเลียวไพโรจน์ อาย ุ45 ปี  

    ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 
    1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
     ส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ 

แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัท 
วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 8 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

 
     เขียนท่ี 

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

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                          บิซเินส ออนไลน ์   จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                  หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equals to……………………….  votes as follow: 
                      หุน้สามญั    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั           เสียง 
     Ordinary share…………………….  Shares, entitled to cast ……………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                                             
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 
หรือ / OR                                                           อายุ       ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวนัอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (หอ้งประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on    Tuesday, March 30, 2021   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), 
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 

 

อากรแสตมป์ 

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

 

ลงช่ือ                                                          ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:               Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                         ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                                                         ) 

ลงช่ือ                                                         ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                        ) 

 
 
 
หมายเหต ุ
Notes 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

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

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

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

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

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

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

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                          บิซเินส ออนไลน ์  จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                  หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equals to……………………….  votes as follow: 
                   หุน้สามญั       หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares, entitled to cast ………………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
                        อายุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
หรือ / OR                                                        อายุ        ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31 (หอ้งประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on   Tuesday, March 30, 2021        , at       2:00       p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting 
Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

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

วำระที ่1   พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
  

วำระที ่2   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2020 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
                 

วำระที ่3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive 
Income for the year ended 31st December 2020 audited by a Certified Public Accountant 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที ่4   รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
Agenda 4 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and acknowledge the Company’s 

interim dividend payment 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที ่5   พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 พร้อมก ำหนดวันเพื่อสิทธิใน
กำรรับเงนิปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the net profit allocation as statutory reserve and to consider and 
approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ended 
December 31, 2020, as well as set the record date for the right to receive dividend 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

         เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายมินทร ์อิงคธ์เนศ                Mr. Min Intanate 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

    
2.    นายประยรู รตันไชยานนท ์  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์  Mr. Anant Tangtatswas 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์               Asst.Prof.Dr. Karndee Leopairote 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
Agenda 7 To consider and approve Directors’ remuneration 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

7.1    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
บริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2020 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

7.2    พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2564 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2021 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที ่8   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2021 
                 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

               (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที ่9   พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 9 To consider any other matters (if any) 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

   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) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

all respects. 
 

ลงช่ือ                                                             ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

หมำยเหตุ (Notes) 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

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

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

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

Supplement to Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท.................... บิซเินส ออนไลน ์จ ำกัด (มหำชน)................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of……………. Business Online Public Company Limited…………… 

 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders   
 

ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (หอ้งประชมุ ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
on Tuesday, March 30, 2021 at 2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), Rama III Road, Chong 
Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 

 
 วาระที่   เรื่อง           
     Agenda  Subject   

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

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
         
 วาระที่   เรื่อง           
     Agenda  Subject   

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

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่   เรื่อง           
     Agenda  Subject   

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

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่   เรื่อง           
     Agenda  Subject   

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

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 

 วาระที่   เรื่อง           
     Agenda  Subject   

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

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 
 

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

all respects. 
ลงช่ือ                                                             ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

 
ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

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

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

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

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

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

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

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                          บิซเินส ออนไลน ์  จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                  หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equals to……………………….  votes as follow: 
                   หุน้สามญั       หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares, entitled to cast ………………………..   votes    

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 
หรือ / OR                                                       
                                                                         อายุ       ปี 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Sub-district:                    

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31 (หอ้งประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on   Tuesday, March 30, 2021        , at       2:00       p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting 
Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

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

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

                The proxy is authorized for partial shares as follows: 
                          � หุน้สามญั           หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้           เสียง  
                      Ordinary share…………… shares in total, which are entitled to cast …………votes; and 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด               เสียง  
Total voting rights…………………………………………………………………… votes  

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
  

วาระที ่2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2020 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
                 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended 31st December 2020 audited by a Certified Public 
Accountant 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่4   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
Agenda 4 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and acknowledge the Company’s 

interim dividend payment 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมก าหนดวันเพื่อสิทธิใน
การรับเงนิปันผล 

Agenda 5 To consider and approve the net profit allocation as statutory reserve and to consider and 
approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ended 
December 31, 2020, as well as set the record date for the right to receive dividend  

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

         เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายมินทร ์อิงคธ์เนศ                Mr. Min Intanate 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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2.    นายประยรู รตันไชยานนท ์  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์  Mr. Anant Tangtatswas 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์               Asst.Prof.Dr. Karndee Leopairote 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda 7 To consider and approve Directors’ remuneration 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

7.1    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2020 

 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

7.2    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2021 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่8   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2021 
                 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

               (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider any other matters (if any) 

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

  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

               

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by 

myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ                                                             ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

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

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

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

Supplement to Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท................ บิซเินส ออนไลน ์จ ากัด (มหาชน)................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of…………. Business Online Public Company Limited…………… 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (หอ้งประชมุ ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
on Tuesday, March 30, 2021 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Meeting Room), Rama III Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place. 
 
 
 วาระที่   เรื่อง         
     Agenda  Subject   

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

   Approve...................votes   Disapprove....................votes    Abstain....................votes 
         
 วาระที่   เรื่อง         
     Agenda  Subject   

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

  Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 
 

 วาระที่   เรื่อง        
     Agenda  Subject   

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

   Approve................... votes    Disapprove.................... votes    Abstain.................... votes 
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 วาระที่   เรื่อง         
     Agenda  Subject   

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

   Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 
 

 วาระที่   เรื่อง         
     Agenda   Subject   

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

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

   Approve................... votes   Disapprove.................... votes   Abstain.................... votes 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in this Supplemental Proxy Form are true, correct and complete in all 

respects. 
ลงช่ือ                                                             ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
           ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิสาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน 
ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นให้
เกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทจงึเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยังไม่คุน้เคยกั บขอ้พึงปฏิบตัิท่ี
นาํมาใช ้บรษิัท จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามที่บรษิัท จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

1.1.1  บตัรประจาํตวัประชาชนผูถื้อหุน้ 
1.1.2  ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ         
1.2  ผูถื้อหุน้ชาวตา่งชาติ 

1.2.1  หนงัสือเดนิทางของผูถื้อหุน้ 
1.2.2  ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจาํตัวประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ                                 

2. นิตบุิคคล 
2.1  นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

2.1.1  หนงัสือรบัรองบรษิัท/หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2.1.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจ

ท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
2.2.1   หนงัสือรบัรองบรษิัท/หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล/กองทนุรวม 
2.2.2   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได ้

ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บั
มอบฉนัทะ 

             ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

             ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีป ระชุมไดต้ัง้แต่
เวลา 13:00 น. ของวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

อนึ่งผู้ถือหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา พรอ้มแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

เอกสารแนบ 7 
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แผนทีแ่สดงสถานทีจั่ดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท บิซเินส ออนไลน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารแนบ 8 

สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 : ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร ์ช้ัน 31        
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
การเดนิทาง 

- รถโดยสารประจาํทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205  หรือ  
- ทางด่วนขัน้ท่ี 1 ใชท้างลงถนนพระราม 3  หรือ 
- ทางด่วนขัน้ท่ี 2 ใชท้างลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่ 

 
สถานท่ีใกลเ้คียง 

- ฝ่ังเดียวกบั: รา้นอาหารหวัปลาช่องนนทรี และ FedEx 
- ฝ่ังตรงขา้ม: รา้นอาหารโฮคทิเช่น 

 
ขึน้ลิฟทท่ี์อาคารฝ่ัง HIGH ZONE 


