
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. 

 
 
 
 

 
 

ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอม็ เอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31  
(ห้องประชมุใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
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ท่ี BOL 106/2562 
11 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
2. รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) 
3. ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
5. รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  

 

 ด้วย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวัน
องัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์  ชัน้ 31 (ณ ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครัง้หนึ่ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 4 มีนาคม 2562 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา 
ปรากฏผลโดยสรุป ดงันี ้ 

ผลการดําเนินงาน   
(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 
(ประจําปี) 

ปี 2561 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

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

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

ปี 2560 
(ประจําปี) 

ปี 2561 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

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

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

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่ง

ท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2  

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใินการประชุมสามญัประจําปี 
ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล

แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดวันก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล จากเงิน
กําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปีท่ีปรากฏในงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้นิตบิุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดขัน้ต้นได้ หากบริษัท
มีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ไม่เกินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น อนมุัติการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 
2561 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 บริษัทมีการตัง้ทุนสํารองจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 8,260,000 
บาท คดิเป็น 10% ของทนุจดทะเบียน ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 แล้ว 

 จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 104.09 ล้านบาท ตาม 
งบการเงินรวมของบริษัท คณะกรรมการบริหารขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.12
บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ ส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.075 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.59 เทียบกับผลประกอบการ
ประจําปี 2561 ตามงบการเงินรวม โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 
เมษายน 2562 ทัง้นีส้ิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากยงัไม่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
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ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2559 
(ประจ าปี) 

ปี 2560 
(ประจ าปี) 

ปี 2561 
(ประจ าปี) 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 72.59 76.61 104.09 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 795,229,750 820,505,500 820,505,500 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.07 0.08 0.12* 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 55.67 65.64 98.46 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 77 ร้อยละ 86 ร้อยละ 95 
* เงินปันผลทีเ่สนอเพือ่พิจารณาในวาระนี้ จ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.075 บาท/หุ้น 
และส่วนทีไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทนุ 0.045 บาท/หุน้ 
 

    ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลจํานวนดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดวา่ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออก
จากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดงันี ้

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 
1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
3 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
4 นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
 

 กระบวนการสรรหากรรมการดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องได้พิจารณาคณุสมบตักิารเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการและผู้ บริหารท่ีกําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่านนัน้ มี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
การดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  

 นอกจากนี ้กระบวนการสรรหากรรมการดําเนินการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการซึง่ครบกําหนดตามวาระในปีนี ้
เป็นกรรมการท่ีมีประวตักิารทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ดา่งพร้อย อีกทัง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนั
เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท 
 

 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 1 - 28 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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 บริษัทจงึนําเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิรรมการทัง้ 4 ทา่น ดงันี ้

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่งท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ  
2 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
3 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
4 นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล กรรมการ 

 

โดยข้อมลู และรายละเอียดประวตัขิองกรรมการทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่ามีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แตง่ตัง้นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายประยรู รัตนไชยานนท์ ดร. ววิสนั เตียว ยองเพ็ง และนายชยัพร เกียรตนินัทวิมล ซึง่เป็นกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจน 
และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกบัหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และนํา
ข้อมลูท่ีได้เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 
 

ผลการดําเนินงาน   
(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 
(ประจําปี) 

ปี 2561 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

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

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

 ผลการดําเนินงาน   
(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2560 
(ประจําปี) 

ปี 2561 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

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

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

6.1 ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
บริษัท สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปีบญัชี 2560 
(บาท) 

ปีบญัชี 2561 
(บาท) 

1 นายนรวฒัน์ สวุรรณ* ประธานกรรมการ 320,000 - 
2 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์* ประธานกรรมการ - 400,000 
3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ประธานกรรมการบริหาร 200,000 400,000 
4 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ  80,000 160,000 
5 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ  80,000 160,000 
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ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปีบญัชี 2560 
(บาท) 

ปีบญัชี 2561 
(บาท) 

6 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 80,000 160,000 

7 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

8 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

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

  80,000 160,000 

  รวมเป็นเงิน 1,000,000 1,760,000 
       

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

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล ขอสละสิทธ์ิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงิน

โบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานรอบปีบญัชี 2561 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

6.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 เป็นดงันี ้ 

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปี 2561  
(บาท/เดือน) 

ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

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

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

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 
6 นางสาวสธีุรา  ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 
- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)    5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้) 5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                          5,000 บาท 
- สิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้กรรมการ        ไม่มี 
- การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจาก

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 2 หน้า 45 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบีย้

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

จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ  
ความเห็นของคณะกรรมการ:  ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน

คา่ตอบแทนสําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนปรากฏตามรายงานประจําปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 
 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชีและคุณสมบตัิในการ
ตรวจสอบเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ และมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทัง้
คา่สอบบญัชีท่ีเสนอยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 
1,000,000  บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) และคา่บริการอ่ืน ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่ง 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2562 ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้  

ลําดบั ช่ือ เลขท่ีใบอนญุาต จํานวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษัท 
1 นางสาวศริิวรรณ นิตย์ดํารง 5906 1 ปี (2561) 
2 นางสาวกมลทพิย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 3 ปี (2559-2561) 
3 นางสรินดา หรัิญประเสริฐวฒุิ 4799 3 ปี (2559-2561) 

 

เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของปี 2561 และ 2562 

รายการ 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2561 

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

ยอดรวม 1,200,000 1,240,000 20 
 

หมายเหต ุ
- *คา่บริการอ่ืน ประกอบด้วย คา่สอบทานบตัรส่งเสริมการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจําปี  
- คา่สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

 

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

 

ทัง้นี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  และผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ี
จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 
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วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

อนึ่ง บริษัทกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 
กมุภาพนัธ์  2562 เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

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

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

 (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561 

วันที่ 28 มีนำคม 2561 
  

ประชุม ณ ห้อง ASIC ชัน้ 34 อาคารเอสวีโอเอ  ทาวเวอร์ เลขที่  900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง                  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเอง จํานวน 54 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 107,322,492 หุ้น 
ผู้ เข้าประชมุโดยรับมอบฉนัทะ จํานวน 35 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 424,175,648                       หุ้น 
รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ จํานวน 89 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 531,498,140 หุ้น 

จํานวนผู้ ถือหุ้นดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 64.78 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 
นายนรวฒัน์ สวุรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม, นายชัยพร  เกียรตินันทวิมล ทําหน้าที่เลขานุการบริษัท และผู้
บนัทกึรายงานการประชมุ และนางสาวธิดา ลิม่ทองวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ทําหน้าที่ผู้ดําเนินการประชมุ 

เปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุและก่อนท่ีจะเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ 
ให้ทีป่ระชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบ ดงันี ้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชมุ  9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดงันี ้
(1) นายนรวฒัน์  สวุรรณ ประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
(4) นายววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
(5) นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(6) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(7) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(8) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผู้จดัการใหญ่ 
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(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

    ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์   ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

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

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
(1) นางสาวศภุาวีร์  มหาวรสนิธรณ์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

2. เพื่อความเข้าใจตรงกนัในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม  เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งข้อปฏิบตัิ
สาํหรับการประชมุ และการลงมติตอ่ที่ประชมุเพื่อทราบ ดงันี ้
2.1   บริษัทใช้วิธีการลงทะเบียน และการนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด  
2.2   ท่านผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นกระดาษปรุสีขาว  แยกตามวาระจาก

เจ้าหน้าที่ ณ จดุลงทะเบียน 
2.3   บตัรลงคะแนนเสียงจะระบุช่ือผู้ ถือหุ้น และจํานวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้ น เท่ากับ 1 

เสยีง 
2.4   การลงคะแนนเสยีง ในบตัรลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายลงในช่องให้ชดัเจน  
2.5   ในกรณีที่ไมไ่ด้ลงคะแนนเสยีงอยา่งใด บริษัทจะถือวา่เห็นด้วย 
2.6   กรณีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในวาระหนึ่งวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายลงในช่องไมเ่ห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือ
นํามาคํานวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ 

2.7   บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม 
และถือวา่คะแนนเสยีงที่เหลอืเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

2.8   ผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมติ ในหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ ๆ 

2.9   สาํหรับวาระท่ี 5 การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจะลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนน จากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ เฉพาะไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

2.10 สาํหรับวาระที่ 7 การพิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับกรรมการที่มีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2.11 จํานวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะบางทา่น เข้ามาประชมุเพิ่มเติม 

2.12 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้   
ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้รอรับไมโครโฟน และให้แจ้ง ช่ือ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อน
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ด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชมุ แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือคําถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะ
เสนอหรือสอบถามในเร่ืองอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือสอบถามในระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

2.13 ในการเสนอความเห็นหรือคําถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชบั เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภา พ
และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการประชมุที่เหมาะสมและ
สมควรแก่เวลาโดยขอให้ทา่นลงช่ือในบตัรลงคะแนน และสง่คืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดให้กบัเจ้าหน้าที่เมื่อ
จบการประชมุ 

3. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทได้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน             
โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการได้ลว่งหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขวิธีการเสนอเร่ือง การกําหนดคณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเสนอ 
รวมทัง้แบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 ธนัวาคม 2560 และ
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางระบบขา่วอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เมื่อครบกําหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

ประธานฯ  จึงได้ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุทีไ่ด้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ           
วนัที่ 29 มีนาคม 2560 ดงัปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว และ
บริษัทได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  531,858,140 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 

ประธานฯ ได้เสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่
ประชมุรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้
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ผลการดําเนินงาน   
(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2559 
(ประจําปี) 

ปี 2560 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 399,300,109 436,517,076 9.32 

กําไรสทุธิ (บาท)    72,588,841   76,614,052 5.55 

 
                ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 
ปี 2559 

(ประจําปี) 
ปี 2560 

(ประจําปี) 
เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 350,493,530 376,604,455 7.45 

กําไรสทุธิ (บาท)   63,004,890 71,809,289 13.97 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ซึง่สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ และมีการกําหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุ
ถึงการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่ถกูร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็น
ธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง และในปีที่ผา่นมาฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังาน
ให้เห็นถึงความสาํคญัและมีจิตสาํนกึในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทีป่ระชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัปรากฏรายละเอียด
ตามที ่ได้จ ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลญ์      
บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้นําเสนอให้ที่ประชมุทราบ 

นางสาวกัลยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้นําเสนอข้อมลูทางการเงินที่สําคญั ณ วนัที่       
31 ธนัวาคม 2560 ตอ่ที่ประชมุทราบเพิ่มเติม ดงันี ้ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 มีจํานวน 641 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 63 ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 11 สาเหตทุี่เพิ่มขึน้สามารถจําแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) บริษัทได้ร่วมลงทนุกับบริษัทอื่นหนึ่งแห่งในปีที่ผ่านมา (2) 
บริษัทมีผลการดําเนินงานในสว่นของเงินสดดีขึน้ 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงโดยมีจํานวนใกล้เคียงกบัปีก่อน จํานวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.74 สาเหตทุี่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 สาเหตุที่เพิ่มขึน้สามารถ
จําแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) จากการใช้สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในปี 2560  (2) ผลประกอบการในปี 2560 ทีด่ีขึน้ 
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อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ดีขึน้ประมาณร้อยละ 20 ปรับจาก 2.24 เป็น 2.72 แสดงให้เห็น
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ของบริษัทท่ีดีมาก 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนโดยปี 2560 อยู่ที่ 0.37 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินลงทนุ
มาจากการลงทนุมากกวา่หนีส้นิ 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น มีการปรับเพิ่มขึน้เนื่องจากผลการดําเนินงานในปี 2560 ดีขึน้จากปี 2559 
รายได้เติบโตขึน้จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 5 สามารถจําแนกเป็น 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการดําเนินงาน 

เติบโตขึน้ ร้อยละ 10 (2) รายได้อื่น เติบโตขึน้ร้อยละ 5 
กําไรสุทธิเติบโตขึน้ร้อยละ 5 โดยในปี 2560 มีกําไรสุทธิ 76.61 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม สาเหตุที่เพ่ิมขึน้

เนื่องจากคา่ใช้จ่าย และต้นทนุใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา แตใ่นสว่นของอตัรากําไรสทุธิ อยูท่ี่ร้อยละ 18.2 จึงมีผลให้อตัรากําไรต่อ
หุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.09 บาท/หุ้น เป็น 0.10 บาท/หุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้
นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วนตนเอง มีข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทมีเงินสดเหลือค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเงินลงทนุชัว่คราวซึ่งงบกระแสเงินสดแสดงว่ามีการลงทนุโดย
การนําฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอตัราดอกเบีย้คอ่นข้างตํ่า เหตใุดจึงไม่ปันผลให้ผู้ ถือหุ้น และเพราะเหตุ
ใดบริษัทจึงต้องถือเงินสดจํานวนมาก  

2. ลกูหนีก้ารค้ามีการตดัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมากกวา่ 10 ล้านบาท เกิดจากสาเหตอุะไร 
3. การลงทนุในบริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากดั ให้ผลตอบแทนตํ่าเพียงร้อยละ 0.06 จึงไมท่ราบวา่บริษัท

จะถือไว้ระยะเวลานานเทา่ใด หรือบริษัทจะลงทนุตอ่หรือไมเ่พราะเหตใุด 
นางสาวกลัยพลัญ์  บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

1. ในส่วนของอตัราส่วนปันผล โดยบริษัทคงอัตราส่วนไว้ที่ประมาณร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง และเหตุผลที่
บริษัทต้องกนัเงินสดไว้มาก เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทนุในตา่งประเทศในระยะเวลาอนัใกล้จึงจําเป็นต้องกนั
เงินสดไว้ 

2. การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เกิดจากมาตรฐานการบัญชี ที่บริษัทต้องคํานวณหามลูคา่ยตุิธรรม จากรายได้
ค้างรับ เป็นเหตใุห้ต้องมีการตัง้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ประมาณ 10 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้รับ
ชําระรายการนีก็้จะปรับปรุงออก 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ตอบข้อซักถามในส่วนของการลงทุนในบริษัท  เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด          
ซึง่บริษัทได้ร่วมทนุเพื่อซือ้ที่ดิน ณ ปัจจบุนับริษัทได้ไปลงทนุร้อยละ 20 บริษัทตัง้ใจจะขยายเป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท โดย
บริษัทยงัคงต้องการมีอาคารสํานกังานเป็นของตวัเองในอนาคต ซึ่งตรงข้ามกบัธนาคารกสิกรไทยสํานกังานใหญ่ เลียบแม่นํา้
เจ้าพระยา โดยหา่งจากธนาคารกสกิรไทย ประมาณ 2 กิโลเมตร  

นายธวชัชยั  เทียนบุญสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วนตนเอง ขอให้กรรมการชีแ้จงเก่ียวกบั บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จํากดั ซึ่ง
เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้ชีแ้จงว่าบริษัทได้เข้าสูธุ่รกิจการประกนัภยัซึ่งจะทําให้ผลประกอบการดีขึน้ จึงอยาก
ให้ทา่นกรรมการกลา่วถึงเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบความคืบหน้า 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ อธิบายเก่ียวกบัการร่วมทุนกบับริษัท อีคาร์ทสตดูิโอ จํากดั เป็นบริษัท Start Up 
เป็นการพฒันาแอปพลเิคชัน่เป็นความต้องการของตลาดโดยสร้างอยูบ่นแผนที่ เนวิเกเตอร์ ซึง่ในสว่นของหนว่ยงานราชการจะ
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในเร่ืองแผนที่ ประมูลทรัพย์สิน การเข้าออกของเรือประมง ในส่วนของธนาคารจะช่วยในเร่ืองการ
ประมลู และแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ  ซึง่ ณ ปัจจบุนัมีบคุคลและหนว่ยงานใหญ่สนใจหลายแหง่ที่ต้องการร่วมทนุเพิ่มเติม เช่น Offer 
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กบั mobile Payment และกลุม่บริษัทเก่ียวกบัการโทรสารต้องการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทยงัคงเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของ บริษัท อีคาร์ทสตดูิโอ จํากดั วา่มลูคา่ในระยะยาวจะดีขึน้ 

นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม 
1. ขนาดที่ดินท่ีบริษัทร่วมลงทนุกบับริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากดั มีจํานวนก่ีไร่  
2. แอพพลเิคชัน่ของบริษัท อีคาร์ท สตดูิโอ จํากดั พฒันาขึน้เพื่อใช้เองหรือเพื่อจําหนา่ย 
3. เครดิตเทอมของลกูหนีจ้ะอยู่ที่ประมาณ 60 วนั แต่ที่พบคือมีเครดิตเทอมมากกว่า 100 วนั ไม่ทราบว่าเกิด

จากสาเหตใุด 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมในคําถามที่ 1 และ 2 ดงันี ้ 

1. ที่ดินท่ีบริษัทร่วมลงทนุกบับริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากดั มีพืน้ท่ีขนาด 6 ไร่โดยประมาณ 
2. แอพพลิเคชัน่ของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากดั พฒันาขึน้เป็นแอปพลิเคชัน่ที่ใช้สําหรับ Monitor สิ่งต่าง ๆ ที่

อยู่บนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําหรับผู้ ใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชั่นของบริษัท         
อีคาร์ทสตดูิโอ จํากดั มีคณุสมบตัิที่สามารถเสนอขายให้กบัสถาบนัการเงินพร้อมกบั Product ของบริษัท  

นางสาวกลัยพลัญ์  บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงในสว่นของเครดิตเทอมลกูหนี ้ซึ่งลกูหนี ้
ของบริษัทจะมีเครดิตเทอมอยูท่ี่ 30-60 วนั แตใ่นสว่นท่ีแสดงเครดิตเทอมมากกวา่เนื่องจากบริษัทได้แสดงรายการรายได้ค้างรับ
รวมอยูก่บัลกูหนีก้ารค้า จึงทําให้มีเครดิตเทอมสงู ซึง่อาจดจูากหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อแยกรายได้ค้างรับออก และทํา
การคํานวณเครดิตเทอมเฉพาะลกูหนีก้ารค้าใหม ่ 

นายชญาน์วัต คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับรายได้จากการบริหารความเสี่ยง ใน
รายงานประจําปี หน้า 25 ในปี 2559 มีมลูคา่ 25 ล้านบาท เพิ่มเป็น 43 ล้านบาท ในปี 2560 จึงอยากให้คณะกรรมการอธิบาย
วา่มีการดําเนินงานเก่ียวกบัอะไรและอยา่งไร 

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ อธิบายเก่ียวกับบริการด้านการบริหารความเสี่ยงปัจจุบันที่บริษัท
ดําเนินงานแบ่งเป็น Project และ Service โดย Service ที่ทําเป็นเร่ือง Scoring ในส่วนของ Project บริษัทได้ให้บริการกับ
สถาบนัการเงิน และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสถาบนัการเงินจะรองรับเพื่อตอบสนอง Basel III , IV ในเร่ือง Credit Risk, Liquidity 
Risk, Market Risk และ Stress Testing แนวโน้มในปีนีย้งัมี Project ที่ทําการประมูลอยู่ ซึ่งถ้าได้จะมีขนาดใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ ซึ่ง
ต้องขึน้อยูก่บัผลของการประมลู 

นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ ในรายงาน
ประจําปี หน้า 112 ต้นทุนการจัดการเก่ียวกบัระบบฐานข้อมูลและต้นทุนงานโครงการ เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 30-40 ในขณะที่
รายได้เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 10  

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ ชีแ้จงว่าเนื่องจากปีก่อนบริษัทมีการทําระบบใหม่ คือ Enlite ซึ่งมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือให้รองรับพรีเมี่ยมจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ซึ่งรองรับสามารถตรวจสอบผลจากข้อมลูในอดีตได้ จึงต้องมีการ
ปรับโครงสร้างเพื่อให้รองรับ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ต้องการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสนิใจในอดีต  

นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จะ
เกิดขึน้เฉพาะครัง้นีใ้ช่หรือไม่ 

นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ ชีแ้จงวา่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One Time) คือ เกิดจากการ
พฒันาซอฟต์แวร์  

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมถึงในอนาคตบริษัทยงัคงต้องมีการลงทนุ เพื่อพฒันาซอฟต์แวร์ใน 
Product อื่น ๆ โดยนําข้อมลูใน Social Media ที่เราต้องการทัง้เชิงบวกและเชิงลบ นํามาวิเคราะห์ประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งใน
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สว่นของค่าใช้จ่ายตามลกัษณะเก่ียวกบัต้นทนุการจดัการเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลูและต้นทนุงานโครงการในส่วนอ่ืนอาจจะ
ยงัคงมีเกิดขึน้ 

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้
 

เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่      

ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 และก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือ           
ผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปันผล 

 ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
บริษัทจะมีทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็น 
8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น จากผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) สว่นท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 0.0505 บาท/ หุ้น และ
สว่นท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 0.0295 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10) บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 
85.68 เปรียบเทียบกบัผลกําไรสทุธิประจําปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสทิธิในการรับ
เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และกําหนดวนัจ่ายปันผล ในวัน
องัคารที่ 10 เมษายน 2561 ทัง้นี ้สทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนเนื่องจากยงัไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย
และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.08 บาท และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัองัคารที่ 10 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ  
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เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุ
ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
สามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจากตําแหนง่กรรมการ
ของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดงันี ้ 

1. นายนรวฒัน์ สวุรรณ    กรรมการ และประธานกรรมการ 
2. นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

3. ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช   กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จดัการใหญ่ 

รายละเอียดประวตัิการทํางานของแต่ละท่านนัน้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่สง่ให้แล้ว และบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ตามกระบวนการสรรหาฯ 
เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้า
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกระผม นายนรวฒัน์ สวุรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการ
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิและนําเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ นายบรรยงค์  ลิม้ประยูรวงศ์ เป็นกรรมการ
และประธานกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้น
กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาคุณสมบตัิการเป็นกรรมการที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท 
และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว  มีความเห็นวา่กรรมการท่ีครบกําหนดตาม
วาระทัง้ 3 ท่าน และแต่งตัง้ใหม่อีก 1 ท่านนัน้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  พ.ศ. 2535 และมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ จึงมีมติให้นําเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ และขอเสนอตอ่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ทัง้ 4 ท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ดงันี  ้(โดยประธานขอเชิญกรรมการ
ทัง้ 4 ทา่นออกจากห้องประชมุ) 
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1. นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  กรรมการ  
2. นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

3. ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช   กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จดัการใหญ่ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี ้
นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามกระบวนการแตง่ตัง้กรรมการเป็นการ 

ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แตก่ารแตง่ตัง้ประธานกรรมการบริษัท ต้องอยูใ่นการประชมุคณะกรรมการของบริษัทหรือไม่ 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ชีแ้จงว่าบริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ แต่ในสว่นการแต่งตัง้ประธานกรรมการบริษัทจะมีการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการแตง่ตัง้อีกครัง้ 

หลงัจากที่คณะกรรมการได้ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้แต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระและกรรมการท่ีแตง่ตัง้ใหม่เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลดงันี ้

5.1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  
เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.2 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์
เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.3 ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์ 
เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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5.4 นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช 
เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุว่า สบืเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 5 นายนรวฒัน์ สวุรรณ มีความประสงค์ไมต่อ่วาระ
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก ด้วยเหตดุงักลา่วจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอํานาจ
ในการลงลายมือช่ือแทนบริษัท ดงันี ้

จากเดิม  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายนรวัฒน์ สุวรรณ หรือ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร          
รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

เป็น  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายบรรยงค์  ลิม้ประยูรวงศ์ หรือ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร        
รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอํานาจ 
ลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามที่เสนอ ดงันี ้

เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แถลงตอ่ที่ประชมุ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ

ทํางานของกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ที่ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้ 

 
ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 
ปี 2559 

(ประจําปี) 
ปี 2560 

(ประจําปี) 
เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 399,300,109 436,517,076 9.32 

กําไรสทุธิ (บาท)    72,588,841   76,614,052 5.55 
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                ผลการดําเนินงาน   
(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2559 
(ประจําปี) 

ปี 2560 
(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 350,493,530 376,604,455 7.45 

กําไรสทุธิ (บาท)   63,004,890 71,809,289 13.97 
 

7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนสัให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ตามรายละเอียด ดงันี ้

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปีบญัชี 2559 
(บาท) 

ปีบญัชี 2560 
(บาท) 

1 นายนรวฒัน์ สวุรรณ ประธานกรรมการ 320,000 320,000 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ประธานกรรมการบริหาร 200,000 200,000 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ  80,000  80,000 
4 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ  80,000 80,000 
5 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 80,000 80,000 

6 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 80,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 80,000 

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

  80,000  80,000 

  รวมเป็นเงิน 1,000,000 1,000,000 
 

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล ขอสละสทิธิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน
ฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิจ่ายเงินโบนสัให้แก่ ประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  

เห็นด้วย  459,531,840 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 86.1885 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 73,638,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 13.8115 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ มีจํานวน 73,638,600 หุ้น 

7.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2561 เป็นดงันี ้

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปี 2560 (บาท/เดือน) ปี 2561 (บาท/เดือน) 
1 นายนรวฒัน์ สวุรรณ(1) ประธานกรรมการ 352,657 369,790 
2 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์(2) ประธานกรรมการ - 285,000 
3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร 270,306 283,821 
4 นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 20,000 20,000 
5 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 53,500 53,500 
6 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
  กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
7 นางสาวสธีุรา  ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
  กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
8 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
  กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)         5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ทีม่าเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                  5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่มาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                      5,000 บาท 
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 หน้า 44 

- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
คา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหนง่กรรมการ  

หมายเหต ุ
(1) คา่ตอบแทนประธานกรรมการ จะมีผลไปจนถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
(2) คา่ตอบแทนประธานกรรมการ จะเร่ิมมีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2561 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามกรรมการที่ขาดการประชมุในปีที่ผา่นมา 
อยากทราบวา่เกิดจากสาเหตใุด 

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ อธิบายบริษัทจะมีการแจ้งกรรมการให้ทราบก่อนการประชมุทกุครัง้ ซึง่แตล่ะทา่น
มีภาระ และหน้าที่ค่อนข้างมากทัง้ในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ซึง่เป็นการยากมากที่จะจดัเวลาให้ทกุท่านมาประชมุพร้อม
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กนั แต่ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาร่วมประชุม แต่เมื่อเกิดปัญหาบริษัทสามารถสอบถาม และขอความช่วยเหลือจากท่านได้ ทัง้นี ้
กรรมการทกุทา่นมีสว่นให้ความเห็นและตดัสนิใจ 

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ  ให้คําแนะนําเพิ่มเติมว่า เช่ือว่าทาง
คณะกรรมการ และผู้บริหารทกุทา่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ แต่ เนื่องจากข้อมลูที่ระบไุว้ในรายงาน
ประจําปีหน้าที่ 42 นัน้เป็นข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และยิ่งเป็นสว่นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ถือเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุ้นรายยอ่ย เกรงวา่จะมีผลต่อผลการประเมินของบริษัทได้ 

นายนรวฒัน์ สวุรรณ ประธานกรรมการ รับทราบคําแนะนํา และกลา่วขอบคณุ 
นายธวัชชัย  เทียนบุญส่ง ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเหตุผลว่าเหตุใด ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ,                    

นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล จึงไมข่อรับคา่ตอบแทนกรรมการ 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ชีแ้จงวา่เนื่องจากทัง้ 3 ทา่น เป็นพนกังานประจําของบริษัท และได้รับผลตอบแทน

ในฐานะพนกังานแล้ว จึงไมข่อรับในตําแหนง่กรรมการบริษัท 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมต ิ

มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก มากกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอียด ที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  

 
เห็นด้วย  461,131,840 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 86.4886 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 72,038,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 13.5114 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจํานวน 72,038,600 หุ้น 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2561 
  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชี 
และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์  และ        
มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิ
แต่งตัง้ให้ผู้สอบบญัชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ        
ผู้ สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่  4377 และ/หรือ นางสรินดา หิ รัญ ประเสริฐวุฒิ   ผู้ สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่  4799                               
แหง่บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ดงันี ้
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รายการ 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด % เพิ่มขึน้(ลดลง) 

จากปี 2560 2560 2561 
คา่สอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
คา่บริการอื่น* 200,000 200,000 - 

ยอดรวม 1,200,000 1,200,000 - 
 
หมายเหต ุ

- * คา่บริการอื่น ประกอบด้วย คา่สอบทานบตัรสง่เสริมการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจําปี  
-    คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจาก ตามที่ ที่ประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2557 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจํานวนไมเ่กิน 38,500,000 หน่วย โดย
ไมค่ิดมลูคา่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทนัน้ ซึง่ได้ครบกําหนดระยะเวลาในการใช้สทิธิฯ (ครัง้สดุท้าย) 
แล้ว เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 คงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 5,494,500 หนว่ย 

ด้วยเหตดุงักลา่ว จึงนําเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 82,600,000 บาท เป็น ทนุจดทะเบียน 82,050,550 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที่เหลอืจากการ
ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 5,494,500 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจํานวน 549,450 บาท และ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามที่เสนอ 

เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขข้อบงัคับบริษัท ข้อที่ 36 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 ตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขกฎหมายดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
แก้ไขกฎหมาย ดงันี ้

เห็นด้วย  533,170,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความเห็น อยา่งไรก็ตามมีผู้ ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม 
ใจความสรุปดงัตอ่ไปนี ้

นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากประเด็นที่บริษัทมีเงินสดเก็บไว้จํานวนมากเพื่อการ
ลงทนุในตา่งประเทศจึงอยากทราบวา่จะลงทนุท่ีประเทศใด  

นายมินทร์   อิงค์ธเนศ  กรรมการ บริษัทมีการลงทนุลงทนุในดิจิตอลแพลตฟอร์ม ที่เรียกวา่ MatchLink เพื่อให้นกั
ธุรกิจสามารถลงทนุในแพลตฟอร์มนี ้และมอบหมายให้นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายชัยพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีการสาธิต MatchLink ไว้บริเวณ
ด้านหน้าห้องประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมได้  ซึ่งบริษัทตัง้ใจสร้างเพื่อเป็น Eco system เพื่อเน้นจําหน่าย
ให้กบั SME และสร้างเป็น Business Page เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถขอสิทธิเข้ามาแก้ไขข้อมลู และขอสินเช่ือจากธนาคารโดย
ผา่น Mach Link เมื่อกด Lone Request ข้อมลูจะไปแสดงที่ธนาคาร ซึง่คาดว่าจะเร่ิมกบัธนาคาร 3-5 แห่ง เมื่อธนาคารได้ข้อมลู
ของบริษัทที่ต้องการขอกู้ โดยผา่นระบบ MatchLink โดยที่บริษัทดงักลา่วไมต้่องถือเอกสารไปยื่นที่ธนาคาร  และในสว่นอื่น ๆ ของ
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บริการก็จะมีนามบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ หลงัจากที่ติดต่อกันผ่าน  MatchLink ทําให้นกัธุรกิจสามารถ
ติดต่อกนัได้โดยตรง  และในขัน้ต่อไปจะพฒันาในส่วนของการโพสต์ซือ้โพสต์ขาย และการแชท เพิ่มเข้ามา product platform 
ใหม ่จะเป็น mobile app หรือเป็น web ซึง่ถือเป็นมิติใหมข่องบริษัทที่จะเร่ิมพฒันาให้เร็ว และสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของ
การใช้ข้อมลู 

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า อนาคตบริษัททุกบริษัทจะมี score หลายตวั คือ NCB 
score,  Financial score และ score ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทกําลังพัฒนา คือ Social score ส่วนการดําเนินการใน
ต่างประเทศ บริษัทกําลงัวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่เกินไตรมาส 2 จะสามารถดําเนินกิจการใน
ประเทศเวียดนามได้ และในอาเซียนจะลงทนุเพิ่มเติมที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก ทางมาเลเซียได้มาดกิูจการของ BOL ใน
สว่นของ Big Data ที่เราพฒันา และใช้กนัแพร่หลายในประเทศไทย แล้วมีความสนใจ ซึง่ทางมาเลเซียยงัไม่มี โดยอยู่ระหว่าง
การเจรจาวา่จะร่วมมือกนัในรูปแบบใด และทางบริษัทก็มีเป้าหมายจะลงทนุ Product อื่น ในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมตอ่ไป 

นายธวชัชยั   เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม ดงันี ้ 
1.  Product MatchLink ของ BOL จะมีการทํางานที่ทบัซ้อนกันกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด หรือไม่เพราะ

เป็นการ Match ข้อมลูการกู้ เหมือนกนั  
2.  ในยคุปัจจบุนัคนสว่นใหญ่นิยมแลก ID LINE มากกวา่การแลกนามบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.  ผู้ที่ไมไ่ด้ใช้ platform MatchLink สามารถ Accept ข้อมลูซือ้ขายได้หรือไม ่หรือจํากดัเฉพาะแตผู่้ที่ใช้ platform 

MatchLink เทา่นัน้ 
4. ทําไมลกูค้าจึงต้องเลอืกใช้ Product ของเรา 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ตอบข้อซกัถาม MatchLink ตา่งจาก เพียร์ พาวเวอร์ โดยทีเ่พียร์ พาวเวอร์ จะเป็น

การกู้แบบ Peer to Peer  คือไม่ได้กู้จากธนาคาร แต่กู้จากนกัลงทนุบน platform ที่น่าเช่ือถือ ซึง่ปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไม่มี
ใบรับรองออกมา และ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการขอใบรับรอง สว่น MatchLink จะไมผ่า่นกลไกเช่นนี ้
แตเ่ป็น link ข้อมลูการกู้กบัธนาคาร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ กลา่วเสริมว่า Line, Facebook นัน้สว่นใหญ่ไม่ใช่ corporate แต่เป็น consumer 
เพราะฉะนัน้จะมีปัญหาข้อมลูร่ัวไหล ถือเป็นปัญหาหลกั แต่สิ่งที่บริษัททํานัน้เป็น commercial เป็น B to B ซึ่งบริษัทมีข้อมลูที่
ผู้ใช้งานต้องการ เช่น financial score ในขณะที่ Line, Facebook ไมส่ามารถให้ข้อมลูได้ จึงเป็นเหตผุลที่ควรใช้บริการของบริษัท 
ในสว่นของการแลกนามบตัรอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ในปัจจุบนันกัธุรกิจยงัคงใช้นามบตัรอยู่ แต่จะทํายงัไงให้นามบตัรไม่ต้องมี และ
เปลีย่นเป็นการแลกข้อมลูผา่นโทรศพัท์ได้ 

นายชัยพร เกียรตินนัทวิมล กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ก่อนทํา platform MatchLink ได้มีการทํา Pilot เพื่อดูว่าจะมี
ใครเข้ามาใช้บริการหรือไม่ คือ การทํา SEO (Search Engine Optimization) บน Google ซึ่งมีผู้ ใช้งานเข้าประมาณ 14 ล้าน 
User และปัจจุบันมีผู้ เข้าใช้งานรายเดือนประมาณ 800,000 คน และในส่วนของ platform นัน้ บริษัทวาง Concept “Your 
Trusted Platform” คือ อยากให้เกิดความนา่เช่ือถือ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท 

นายธงชยั มีพิมาย ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ตวัเลข capex ของปี 2561 
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถาม ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ 

Revised capex ในปีที่ผา่นมา ถวัเฉลีย่ประมาณ 20 – 30 ล้าน ในสว่นของปี 2562 Budget จะทําในช่วงปลายปี 2561 คาดวา่
ตวัเลขหน้าจะใกล้เคียงกนั สว่นท่ีเพิ่มขึน้ คือ คา่ใช้จ่ายในตา่งประเทศ 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
 
 

ปิดประชมุเวลาประมาณ 16:00 น. 
 
 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 
 (นายนรวฒัน์ สวุรรณ)  
 
 
 

ลงช่ือ  กรรมการ และเลขานกุารบริษัท 
  (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล)  
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ช่ือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
อายุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น  6.87% 
วุฒกิารศกึษา - ปริญญา นิตศิาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ Dominican University of California, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญา วทิยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
- ปริญญากิตตมิศกัดิ ์วทิยาศาสตร์บณัฑติ (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวศิวกรรม

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ 
- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑติ Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวนั) 

 

ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

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

- ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) 2547 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24-10-2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอ่ืนๆ  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: จ านวน 3 กิจการ 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท ไอทีซิตี ้จ ากดั (มหาชน))  
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน)) 
- กรรมการ ( บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน)) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอ่ืน: จ านวน 9 กิจการ 
- กรรมการ (บริษัท เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั)  
- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากดั)  
- กรรมการ (บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั) 
- กรรมการ ( บริษัท เออาร์ไอที จ ากดั) 
- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ากดั) 
- ประธานกรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดจิิตอล จ ากดั) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
 

เอกสารแนบ 3 
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ช่ือ นายประยูร รัตนไชยานนท์  
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น  0.53% 

วุฒกิารศกึษา - Master of Business Administration University of Scranton, USA. 
- ปริญญา พาณิชยศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญา  บริหารธรุกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 
ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) 2547  

(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24-10-2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอ่ืนๆ  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: จ านวน 1 กิจการ 
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน)) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอ่ืน: จ านวน 9 กิจการ 
- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติง้ คอนซลัแตนท์ จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั)  
- กรรมการ (บริษัท ดีท ูซสิเตม็ส์ จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั)  
- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากดั) 
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จ ากดั) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จ ากดั) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561  ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100 %) 
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ช่ือ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพง็ 
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ สิงคโปร์ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.20% 
วุฒกิารศกึษา - DBA, Doctor BA, University of Manchester (U.K.) 

- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management 
(U.S.A.) 

- MBA, Oxford Brookes University (U.K.) 
- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) 
- FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered  Accountants 
- FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia) 

(IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) 
ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) รุ่นท่ี57/2549 

(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 15-02-2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (2549 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอ่ืนๆ  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: จ านวน 3 กิจการ 
- กรรมการ  บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไอที ซติี ้จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอ่ืน: จ านวน 6 กิจการ 
- กรรมการ บริษัท เอซสิ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ดาต้าวนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอเซร์ิท จ ากดั 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ช่ือ  นายชัยพร เกียรตนัินทวมิล  
อายุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.66% 
วุฒกิารศกึษา - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ University of South Australia 

- ปริญญา วทิยาศาสตร์บณัฑติ (อตุสาหกรรมเคมี)  
สถาบนัพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

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

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

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

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 
 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

- กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 
- เลขานกุารบริษัท 

 

13-08-2558 
4 ปี (2558-ปัจจบุนั) 

 

ต าแหน่งอ่ืนๆ การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอ่ืน: จ านวน 2 กิจการ 
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดจิิตอล จ ากดั 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 
- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100 %) 
ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

 
หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ  
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

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

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลั ง ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่ หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุม
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้อง
ทําหนังสือลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ  
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

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

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

เอกสารแนบ 4 
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
จะกําหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัการมอบหมายให้

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

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจะทะเบียน  

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้  

เม่ือบริษัทได้รับอนมุตัจิากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองส่วนลํา้มลูค่า
หุ้นตามลําดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้  
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รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 1) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ อาย ุ68 ปี  
    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
    ท่ีอยู่  บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
     900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชัน้ 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
     ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 – 8 ไม่มีส่วนได้เสีย 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 
 

 2) นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน อาย ุ52 ปี  
    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
    900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชัน้ 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
  วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย 

  ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการทา่นอ่ืนในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 
 

 3) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ อาย ุ65 ปี  
    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
     900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชัน้ 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
     ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 วาระที ่1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 

      
 4) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาย ุ44 ปี  

    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
    900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชัน้ 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
     ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 วาระที ่1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนในทกุวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 

 

เอกสารแนบ 5 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

 
     เขียนท่ี 

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                                             
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
หรือ / OR                                                           อายุ       ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ในวนัอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the 
Shareholders 2019 On    Tuesday,  April 2, 2019   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference 
Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 

 
อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

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

 
ลงช่ือ                                                          ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:               Grantor 
              (                   ) 
ลงช่ือ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                                                         ) 
ลงช่ือ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                        ) 
 
 
 
หมายเหต ุ
Notes 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                        อายุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
หรือ / OR                                                        อายุ        ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ในวนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.  ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2019 On   Tuesday, April 2, 2019        , at       2:00       p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference Room), Rama III 
Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 
 

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

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

วำระที่ 1   พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
  

วำระที่ 2   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
Agenda 2 To acknowledge the report on the company’s operating results for the year 2018 

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 

                 
วำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 
Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of financial position and Statements of 

comprehensive income for the year ended 31 December 2018 which audited by certified public 
accountant 

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

Agenda 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating 
results for the year ended 31 December 2018 

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

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 
วำระที่ 5   

 
พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation 
                             (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

              (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 
            Approve with appointment all team   

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows : 

1.    นายมินทร์ อิงค์ธเนศ                Mr. Min Intanate 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

    
2.   นายประยรู รัตนไชยานนท์  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง  Dr. Wilson Teo Yong Peng 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   นายชยัพร เกียรตนินัทวิมล                Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve Directors’ remuneration 

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

               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

6.1    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
บริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
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Board of Directors for the year ended 31 December 2018 
 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

6.2    พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2562 
 To consider and approve directors’ remuneration for the year 2019 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 7   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration 

for the year 2019 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

              (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 8   พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider any other business (if any) 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
   If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those 

votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.  
(6) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if 

the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or 
addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;  
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself /ourselves in 

all respects. 
 
 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

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

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

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

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

Supplement to Proxy Form B. 
 

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

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2019   
 

ในวนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
on Tuesday, April 2, 2019 at 2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference Room), Rama III Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 

 
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
         
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 
 

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

all respects. 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

 
ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
หรือ / OR                                                       
                                                                         อายุ       ปี 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

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

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ในวนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.  ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2019  On    Tuesday,  April 2, 2019      , at     2:00   p.m., at  No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference 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 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562    43 

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

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

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

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

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

 
วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
Agenda 2 To acknowledge the report on the company’s operating results for the year 2018 

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda 3 To acknowledge and approve the audited Statement of financial position and Statements of 
comprehensive income for the year ended 31 December 2018 

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

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มัติจ่าย 
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating 
results for the year ended 31 December 2018 

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

     (b)   grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
วาระที่ 5   

 
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation 
                             (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

              (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 
            Approve with appointment all team   

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

            

         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows : 

1.    นายมินทร์ อิงค์ธเนศ                Mr. Min Intanate 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

  
 2.   นายประยรู รัตนไชยานนท์  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

   
3.  ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง  Dr. Wilson Teo Yong Peng 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

 
          4.   นายชยัพร เกียรตนินัทวิมล                Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 
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วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve directors’ remuneration 
      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         (a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

6.1    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board 
of Directors for the year ended 31 December 2018 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 
 

6.2    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2562 
 To consider and approve directors’ remuneration for the year 2019 

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562  
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration 

for the year 2019 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

              (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve....................เสียง     Disapprove....................เสียง       Abstain....................เสียง 

 
วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider any other business (if any) 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

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

               
 
 
 

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

myself/ourselves in all respects. 
 
 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

หมายเหตุ Remark  

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

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

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

Supplement to Proxy Form C. 
 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2019  
 

ในวนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้องประชมุใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
on Tuesday, April 2, 2019 at  2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference Room), Rama III Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 
 
 วาระที่   เร่ือง         
     Item   Subject   

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 วาระที่   เร่ือง        
     Item   Subject   

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

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

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

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

all respects. 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
           ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบ
ธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพงึปฏิบตัิท่ี
นํามาใช้ บริษัท จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 

1.1.1  บตัรประจําตวัประชาชนผู้ ถือหุ้น 
1.1.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบฉนัทะ         
1.2  ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ 

1.2.1  หนงัสือเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 
1.2.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบฉนัทะ                                 

2. นิตบุิคคล 
2.1  นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

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

ท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

             ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง  

             ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีป ระชุมได้ตัง้แต่
เวลา 13:00 น. ของวนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

อนึ่งผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 

เอกสารแนบ 7 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิซเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 8 

สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 : ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31        
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
การเดนิทาง 

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

สถานท่ีใกล้เคียง 
- ฝ่ังเดียวกบั: ร้านอาหารหวัปลาช่องนนทรี และ DHL 
- ฝ่ังตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลมุพินีเพลส นราธิวาส 

       
ขึน้ลิฟท์ท่ีอาคารฝ่ัง HIGH ZONE 




