
 
 

 

 
 
 

      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

วันพุธที ่24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  
(เริม่ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ เวลา 09.00 น.) 

ณ หอ้งประชมุจามจรุี บอลรูม เอ ชัน้เอ็ม 
โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส 
เลขท่ี 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส  านักงาน ก.ล.ต.         
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนนุใหท้่านผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง บริษัทตระหนักถึงสถานการณด์งักล่าว จึงจะจัดใหมี้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด ซึง่ปรากฎรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 
บริษัทงดแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบั
ดแูล ไดร้ณรงคใ์หบ้รษิัทจดทะเบียนทบทวนการแจกของช ารว่ยในการประชมุ 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

บรษัิทฯ ไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด แมว้่าสถานการณด์งักลา่วไดเ้ริม่คล่ีคลายลงแลว้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงมีความ
ห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ขา้รว่มประชมุและทีมงานทกุฝ่าย บรษัิทฯ จึงมีความตัง้ใจท่ีจะเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั 
รวมทัง้ด  าเนินการตามค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ สมัมนา หรอืกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมูม่ากอยา่งเครง่ครดั  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จึงจ  าเป็นตอ้งจัดสถานท่ีประชุมใหม้ีระยะห่าง ซึ่งจะท าใหจ้  านวนท่ีนั่งในหอ้งประชุมมีจ  ากัด ส  าหรบัท่ีนั่ งส  ารองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ไดร้บัความ
สะดวกมากนกัและมีจ  านวนจ ากดัเชน่กนั รวมทัง้ไมส่ามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานได ้ดงันัน้ เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น 
บรษัิทฯ จึงขอชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทรบัทราบและปฏิบตัิตาม ดงันี  ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงการติดเชือ้ COVID-19 เช่น ผูท่ี้เดินทางกลบัจากประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสขุไดก้  าหนดใหเ้ป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายและ/หรอืพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดตอ่เน่ือง
และยงัไมพ่น้ระยะเฝา้ดอูาการ 14 วนั ผูท่ี้ติดต่อใกลช้ิดกบับคุคลดงักล่าว ผูท่ี้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เป็นต้น ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ดงักล่าวปฏบิตัติาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมและโปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทน โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ี
บรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะพรอ้มลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการมอบฉันทะดงันี ้

 กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการตามท่ีอยู ่ดงันี ้

“บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 973 อาคารเพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชัน้ที ่7 หอ้งเลขที ่7B,7C,7D,7I ถนนเพลินจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 

10330” 

2. บรษัิทฯ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้พจิารณามอบฉันทะการเขา้ประชมุใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทกุ
วาระล่วงหนา้ได ้โดยบรษัิทฯ จดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 พรอ้มกบัรายช่ือกรรมการอิสระท่ีจะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปรากฏตามส่ิงทีส่่ง
มาด้วย 5 ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ โปรดปฏิบตัิตามวิธีการมอบฉันทะตามท่ีระบใุนขอ้ 1. ขา้งตน้ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถามหรอืประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในเรือ่งท่ีเก่ียวกับวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่านสามารถส่งค าถามและความคิดเห็นดงักล่าวล่วงหนา้ให้
บรษัิทก่อนวนัท่ี 17 มถินุายน 2563 ผ่านช่องทาง ดงัต่อไปนี ้
3.1 อีเมลของบรษัิท : corporate@b52.co.th 
3.2 ทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษัิท บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 973 อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 7 หอ้งเลขท่ี 7B,7C,7D,7I ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
4. ผูถื้อหุน้ท่ียงัคงประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ ขอความรว่มมือและขอท าความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ ถึงแนวทางการด าเนินการจดัประชมุของบรษัิทฯ เพ่ือป้องกัน และลด

โอกาสเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
4.1 บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 

4.2 ในกรณีท่ีบรษัิทฯ ด าเนินการคดักรองผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุแลว้พบวา่ ผู้ถือหุน้ทา่นใดมีความเส่ียง หรือมีอาการของโรคระบบทางเดนิหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มีไข้ 

ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก เป็นต้น บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม โดยผูถื้อหุน้ยงัคงสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ

บรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

4.3 สแกนคิวอารโ์คด้ “ไทยชนะ” ดว้ยแอปพลิเคชัน Camera หรือแอปพลิเคชันอ่านคิวอารโ์คด้ เช่น QR code reader เพ่ือ check in เขา้งานประชมุ และสแกนคิวอารโ์คด้ “ไทยชนะ” 

เพ่ือ check out หลงัสิน้สดุงานประชมุ 

4.4 การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และจดุอ่ืน ๆ จะเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 

4.5 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้รว่มประชมุ จะถกูเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะจดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ยา่ง

นอ้ย 1.5 เมตร ซึ่งจะท าใหจ้  านวนท่ีนั่งมีจ  านวนจ ากดัประมาณ 40 ท่ีนั่ง และไมส่ามารถเพิ่มเติมท่ีนั่งขึน้อีก เน่ืองจากไมส่ามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเป็น

เวลานานได ้

4.6 บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน เตรยีมหนา้กากอนามยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ 

4.7 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาด บรษัิทฯ จึงไมจ่ดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชมุ ขอใหส้่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของ

บรษัิทฯ เพ่ือจดัส่งค าถามใหแ้ก่ประธานในท่ีประชมุต่อไป 

4.8 บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน รบัประทานอาหารในบรเิวณพืน้ท่ีท่ีจดัเตรยีมไวใ้หเ้ท่านัน้ เพ่ือลดการสมัผสัและลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

4.9 บรษัิทฯ งดแจกรายงานประจ าปี 2562 และเอกสารอ่ืน ๆ ในแบบรูปเล่ม ในวนัประชมุ เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ่ื้น และเพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงาน

ทกุท่าน 

ทัง้นี ้หากมีผูเ้ดินทางมาเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวนมากหรือมาพรอ้มกันหลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ทกุทา่น 

 

แนวปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 



1 
 

วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 

 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้ (กรุณาสแกน QR Code ใบปะหนา้หนงัสือเชิญประชุม เพื่อรบัขอ้มลูในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ออนไลน)์ 

3. ขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
นิยามกรรมการอิสระ  

4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 

5. รายนามและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ ขัน้ตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

8. ขัน้ตอนการดาวนโ์หลดขอ้มลูรายงานประจ าปี 2562 จากคิวอารโ์คด้ (QR Code) 

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

10.  ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ 
  
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง

ประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุ

วนั กรุงเทพฯ  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณา

เรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 กันยายน 

2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 

23 กันยายน 2562 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วได้

บนัทึกขึน้โดยถูกตอ้ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 เพื่อพิจารณารบัทราบ

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดงักลา่ว  

การลงมติ : วาระนีไ้มต่อ้งมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 รวมทั้งรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ (กรุณาสแกน QR Code ใบปะ

หนา้หนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อรบัขอ้มลูในรูปแบบไฟลเ์อกสารออนไลน)์   

 ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

- ส าหรบัปี 2562 บรษัิทขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมจ านวน 76,274,119 บาท ขาดทนุสทุธิรวมจ านวน 76,946,423 

บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทมีจ านวน 76,090,406 บาท และมีขาดทุนสทุธิเฉพาะบริษัทจ านวน 

76,762,710 บาท ทัง้นี ้บริษัทมีขาดทนุสทุธิเฉพาะบริษัทส าหรบัปี 2561 จ านวน 319,361,297 บาท ท า

ใหม้ีขาดทนุสทุธิลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 242,598,587 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 76 

- บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการส าหรบัปี 2562 รวมจ านวน 31,214,825 บาท ลดลงจากปีก่อน 

801,879,388 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 96 

- บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการส าหรับปี 2562 มีจ านวน 30,764,382 บาท ลดลงจากปีก่อน 

857,859,534 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 97 

- บรษัิทมียอดขายและตน้ทนุขายที่ลดลงจากปีก่อนโดยสาเหตสุ  าคญัจากการรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุจากการ

จ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยซ์ือ้มาเพื่อขาย โครงการ The Above สุขุมวิท 39 ซึ่งไดจ้ าหน่ายในระหว่างปี 

2561 ในมูลค่าขายโครงการทัง้สิน้ 800,000,000 บาท ในระหว่างปี 2562 บริษัทไม่มีรายไดจ้ากธุรกิจ
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พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย โดยมุ่งเนน้ด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจใหม่แทนเก่ียวกบัการจ าหน่าย

สนิคา้อปุโภค-บรโิภคซึง่เริม่ด  าเนินการในเดือนมิถนุายน 2562  

- บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบัปี 2562 ในงบการเงินรวมมีจ านวน 81,562,774 บาท 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบัปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 81,377,892 บาท 

ซึง่ลดลงจากปีก่อน 129,517,721 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 61 เนื่องจากในปี 2561 บรษัิทรบัรูค้า่ใชจ้่ายในการ

ขาย อนัประกอบดว้ยคา่นายหนา้ และค่าธรรมเนียมโอนท่ีดินและอาคารซึง่บริษัทในฐานะผูข้ายเป็นฝ่าย

รบัผิดชอบ นอกจากนีค้่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส  าคัญส าหรบัปี 2561 ไดแ้ก่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ทรพัยส์ินสืบเนื่องจากการยกเลิกสญัญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการ ABC World ซึ่งมีผลสิน้สุดของ

สัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ภายหลังจากการยกเลิกการด าเนินงานในส่วนงานธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าดงักลา่วจึงท าใหบ้รษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัปี 2562  

การลงมติ : วาระนีไ้มต่อ้งมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดง

ความเห็นตอ่งบการเงินวา่มีความถกูตอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยงัไม่ได้

จดัสรรจ านวน 802,489,412 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไร

เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้อีกทัง้ในปี 2562 บริษัทมีขาดทนุสทุธิในงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 76,762,710 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ 48 ก าหนดวา่ ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่จะตอ้งถกูจดัสรรไวเ้ป็นทนุ

ส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารอง

นีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ บริษัทจึงไม่สามารถจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมายส าหรบัปี 2562 ได ้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าดว้ยฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานในปัจจบุนัของบริษัทอา้งอิงจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทนุ

สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 802,489,412 บาท บรษัิทจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายได ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอ

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

การลงมติ  : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

นี ้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ มีรายช่ือตอ่ไปนี ้
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 (1) นายชวภาส        องคม์หทัมงคล  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ  

 (2) นางสาวฉนัธนา  ศรสีวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร 

 (3) นางอารยา         สลัเลขวิทย ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้จะพิจารณาคดัเลอืก

โดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความนา่เช่ือถือ รวมทัง้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

ทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

 เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ทา่นเป็นกรรมการเดิม ที่ท างานใหก้บับรษัิทในปัจจบุนั โดยกรรมการทัง้หมดเป็นบคุคล

ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในวิชาชีพ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่

กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้

ประสบการณเ์สนอแนะแนวนโยบายแก่บรษัิท จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ

ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขป

ของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ  

บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลของนายชวภาส องคม์หทัมงคล นางสาวฉนัธนา ศรี

สวัสดิ์ และนางอารยา สัลเลขวิทย์ อย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นว่าทุกท่านลว้นเป็นบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถ เป็นผูม้ีพืน้ฐานความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาผลการปฎิบตัิงานใน

ต าแหน่งหนา้ที่กรรมการบริษัท กรรมการทัง้ 3 ท่านปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิ

หนา้ที่ในฐานะกรรมการชุดยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดใ้ชป้ระสบการณเ์สนอแนะแนวนโยบายแก่บรษัิท รวมทัง้มี

คณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมาย ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษัทก าหนด นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะ

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ดังนั้น คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 

3 ทา่น กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั

ของบรษัิท ขอ้ 17  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท โดย

จดัสรรและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกบัปีที่ผา่นมา รายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อเสนอ 
ปี 2563 

ปี 2562 
รายละเอียดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละทา่น 

บาท ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายครัง้) 
- ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
- กรรมการที่ไมใ่ชก่รรมการบรหิาร  

(non-executive director) 
- กรรมการบรหิาร (executive director) 

 
8,000 
5,000 

 
2,000 

 
1.นายสเุทพ พงษพ์ิทกัษ ์
2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์
3.นางอารยา สลัเลขวิทย ์
4.นายประกอบ พรประสิทธิกลุ 
5.นางสาวฉันธนา ศรสีวสัดิ ์
6.นางสาวนราวดี วรวณิชชา 
7.นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ 
8.นายชวภาส องคม์หทัมงคล 
9.นายจิรภทัร วีรชยทองค า 

 
ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 

 
96,000 
25,000 
60,000 
25,000 
24,000 

- 
- 
- 
- 

รวม คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 230,000 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครั้ง) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
8,000 
5,000 

 
1.นายสเุทพ พงษพ์ิทกัษ ์
2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์
3.นางอารยา สลัเลขวิทย ์
4.นายประกอบ พรประสิทธิกลุ 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
32,000 
10,000 
20,000 
10,000 

  รวม คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 72,000 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (รายครั้ง) 

    

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการ 

8,000 
5,000 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายไตรมาส) 

30,000 1.นายสเุทพ พงษพ์ิทกัษ ์
 
2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์
3.นางอารยา สลัเลขวิทย ์
4.นายประกอบ พรประสิทธิกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

120,000 
 

80,000 
120,000 
50,000 

รวม คา่ตอบแทนประจ าส  าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ 370,000 
วงเงนิรวมไม่เกิน 1,500,000 รวมทัง้สิน้ 672,000 
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หมายเหต ุคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วขา้งตน้ไมร่วมถึงคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน 

หรือลกูจา้งของบริษัท และกรรมการที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมเพิ่มเติม 

โดยใหม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนมกราคมปี 2563 และใหใ้ชจ้นกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย

ทัง้หมดตอ้งไมเ่กินวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน

เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 54 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นคณุสมบตัิ ปริมาณงาน และผลการปฏิบตัิงาน

เปรยีบเทียบกบัคา่สอบบญัชีที่เสนอแลว้ จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิท ไดแ้ก่ 

1) นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรอื  
2) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรอื  
3) นายจิโรจ   ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรอื 
4) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรอื 
5) นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5897 

 โดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด จะเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัท

ดว้ย 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สยี

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

โดยเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 
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1,500,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 120,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.7 และในกรณีที่ตอ้งมีการสอบ

บัญชีของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะก าหนดที่จ านวน 250,000 บาทต่อบริษัทย่อย         

คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการเดินทางและคา่ใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (บาท) 
จ านวนเงนิที่ขออนุมัติ 

ปี 2563 

เกิดขึน้จริงใน 

ปี 2562* 

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 200,000 120,000 

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 200,000 180,000 

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 200,000 180,000 

คา่ตรวจสอบบญัชีประจ างวด วนัที่ 31 ธนัวาคม 900,000 900,000 

รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 1,500,000 1,380,000 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทยอ่ย (บาท/บริษัท) ปี 2563 ปี 2562 

รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษัทยอ่ย 

(คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีตอ่บรษัิทยอ่ย 1 บรษัิท) 

250,000 150,000 

หมายเหตุ  
*คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2562 ที่เรยีกเก็บจรงิโดยบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรอื นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน

เลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาว       

นงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5897 แหง่บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบั

รอบปีบญัชี 2563  

 การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

  



9 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

 ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหผู้้

ถือหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเรยีกประชมุเพื่อพิจารณาในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้

เมื่อผูถื้อหุน้ถือหุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 (Record 

Date) ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ผูถื้อหุน้สามารถศึกษา แผนที่

สถานท่ีจดัประชมุไดต้ามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9 และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 10 

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้  

บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ 

การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 โดยกรอก

รายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มนีต้ามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือตามแบบพิมพท์ี่

กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน  (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ง

แบบใดก็ได ้ส  าหรบัผูถื้อหุน้นอกจากนัน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

เท่านัน้ และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่า

กรรมการตรวจสอบที่สามารถรบัมอบฉันทะจากท่านได ้มีรายนาม และประวตัิโดยสงัเขป ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 5 

บริษัทขอความร่วมมือโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม เพื่อ

ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ 

        โดยมติคณะกรรมการบรษัิท 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ)์ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2562 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประชุม ณ หอ้ง Sapphire ช้ัน 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ซึง่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  จ านวน  38 ราย  รวมจ านวนหุน้   1,768,767  หุน้  

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จ านวน  17 ราย  รวมจ านวนหุน้   755,038,266  หุน้  
รวมผูถื้อหุน้ทัง้สิน้   จ านวน 55 ราย  รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  756,807,033  หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 47.8871 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจ านวน 1,580,400,000 หุน้ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุ                            

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อผูถื้อหุน้มาครบองคป์ระชุมแลว้ นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน ์  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและเลขานกุาร
บริษัทแจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนี ้เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 55 ราย รวมจ านวนหุน้
ทัง้สิน้ 756,807,033 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.8871 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหนา่ยและเรียกช าระแลว้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ขอ้ 35 ไดร้ะบวุา่ “ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ย
กว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  
 ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2562  มีผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 5,102 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,580,400,000 หุน้ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท 
(“ประธานฯ”) ซึ่งท าหนา้ที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 และมอบหมายให ้นาย
พิชญ์ มานะกิจไพโรจน ์  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผูด้  าเนินการประชุมและเลขานุการที่
ประชมุ (“เลขานุการที่ประชุม”) 
 เลขานกุารท่ีประชมุกลา่วแนะน ากรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารดงันี ้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   มีจ านวน 8 ทา่น  
1.นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานคณะกรรมการบรษัิท  
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2.นายจ านรรจ ์ กลุนรตัน ์  ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.นางอารยา  สลัเลขวิทย ์ ด ารงต าแหนง่       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4.นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ ด ารงต าแหนง่ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร 
5.นางสาวนราวดี  วรวณิชชา ด ารงต าแหนง่       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการบรหิาร 
6.นายชวภาส องคม์หทัมงคล ด ารงต าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ และกรรมการบรหิาร 
7.นายอมฤต  ศขุะวณิช  ด ารงต าแหนง่ กรรมการบรหิาร   

 8.นางสาวฉนัธนา  ศรสีวสัดิ ์  ด ารงต าแหนง่       กรรมการบรหิาร 
 

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงนิ 
นายณฐัวฒุิ  อนนัตธ์นวฒัน ์ บรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 
นายชโูชค หตัถกิจโกวิท 

 
 นอกจากนี ้บรษัิทไดม้อบหมายให ้บรษัิท อินเวนเทคส ์ซิสเทม (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท าหนา้ที่
ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีด้ว้ย  
 เลขานกุารที่ประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท เก่ียวกบั
การดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนันัน้ ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่
ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้ซึ่ งมีขอ้มลูโดยสงัเขป
ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยในล าดบัท่ี 6  
 หลงัจากนัน้เลขานกุารที่ประชมุอธิบายถึงวิธีการลงมติตา่งๆ ในการประชมุครัง้นีใ้หถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 
38 คือ ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 
และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้จะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่
เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 
 และในกรณีที่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ริ่มแลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ามวาระที่ยงัไมไ่ดเ้ริ่มพิจารณา และบริษัทจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาเขา้รว่มประชมุระหวา่งการ
ประชมุเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่าระท่ีไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพื่อบนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป  
 บริษัทไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงที่เขา้มาลงทะเบียน
ประชมุ โดยในการลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ มีวิธีการปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนซึง่แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 1.ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษัท
หรอืงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเมื่อไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักลา่วแลว้ใหย้กมือขึน้ โดยจะมีเจา้หนา้ที่เดินเขา้ไปเก็บ
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้คนนัน้ กรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือและไม่สง่บตัรลงคะแนนจะถือว่าผูถื้อหุน้คนนัน้ๆ มีมติเห็นชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษัท จากนัน้ก็จะท าการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทจะน าคะแนนที่ไมเ่ห็นชอบดว้ย หรือ
งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมในช่วงวาระนัน้ๆ และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบใน
แตล่ะวาระ 
 2.ผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งมีเง่ือนไขใหอ้อก
เสยีงหลงัจากที่ไดร้บัฟังค าชีแ้จง หรอืค าอธิบายในแตล่ะวาระแลว้ โดยออกเสยีงวิธีการเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ย
ตนเอง 
 สว่นผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไดก้ าหนดการออกเสียงไวล้ว่งหนา้ทกุวาระก็ให ้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงตามที่
ก าหนดไวล้ว่งหนา้ของผูม้อบฉนัทะ หรือหากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไว ้หรือระบไุม่
ชดัเจน ก็ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงไดต้ามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 
 เมื่อไดม้ีการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ บรษัิทจะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ  
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือซกัถาม ใหย้กมือขึน้พรอ้มแจง้ช่ือ นามสกุล ใน
กรณีที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะใหแ้จง้ว่ารบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด จากนัน้ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม
เพื่อใหท้ี่ประชมุรบัทราบ และตอบขอ้ซกัถามดงักลา่ว 
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 ทัง้นีห้ากมีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามในเรื่องต่างๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม 
ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ซกัถามไดห้ลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาเรือ่งตา่งๆ ครบทัง้ 9 วาระแลว้ 
 เลขานกุารที่ประชุมไดข้อตวัแทนจากผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุม 1 ท่าน เป็นตวัแทนสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
เพื่อความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการนบัคะแนน เลขานกุารที่ประชุมจึงขอใหป้ระธานฯ แจง้เขา้
วาระการประชมุ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 53 ระบวุา่ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ทีะเบยีน
กรรมการบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นและขอ้มติทัง้หมดของที่ประชมุลงไวเ้ป็น
หลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายใหบ้คุคลใดท าหนา้ที่เก็บ
รกัษาไวท้อ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริ ษัท
มหาชนจ ากดัทราบก่อน 

บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุดงักลา่ว และสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และสง่ใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่รายงาน
การประชุมดงักลา่วไดบ้นัทึกขึน้โดยถกูตอ้งและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว (ส  าเนารายงานการประชมุปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 

เลขานกุารท่ีประชมุสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง  
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   7 ราย รวมจ านวนหุน้ 40,673 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 62 ราย รวมจ านวนหุน้ 756,847,706 หุน้ 
 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 756,847,706 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 756,847,706 100 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ดว้ย

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่ มทนุเป็น
จ านวนอื่น ดงันัน้ บรษัิทจึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

ทัง้นี ้เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)  ไดห้มดอายุไปเมื่อวนัที่ 10 
กนัยายน 2562 จึงจ าเป็นตอ้งตดัหุน้ในสว่นที่ส  ารองไวส้  าหรบัการใชส้ิทธิ B52-W1 ดงักลา่วเพิ่มเติมดว้ย ตวัเลขจ านวนหุน้
และจ านวนทนุที่จะลดทุนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้โดยบริษัทขอเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ย ดงันี  ้

 เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจ านวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท
จ านวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 431,975,953 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 (B52-W1) (ทัง้นี ้หุน้จดทะเบียนท่ีไมไ่ดต้ดัลด
ทุนรวมจ านวน 351,199,722  หุน้ เป็นหุน้ที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิท รุน่ท่ี 2 (B52-W2)  

ทัง้นีเ้นื่องจาก B52-W1 ไดห้มดอายไุปเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 จึงจ าเป็นตอ้งตดัหุน้ในสว่นท่ีส ารองไวส้  าหรบั
การใช้สิทธิแปลงสภาพของ  B52-W1 ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ตัวเลขจ านวนหุ้นและจ านวนทุนที่ได้อนุมัติการลดทุนจึง
เปลีย่นแปลงไปจากที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

เลขานกุารท่ีประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงเหตผุลและความจ าเป็นในการลดทนุ และเพิ่มทนุ

ของบรษัิทวา่เป็นอยา่งไร   
นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่เหตผุลที่มีการเพิ่มทนุและลด

ทนุของบรษัิทนัน้ สบืเนื่องมาจากการเปลีย่นทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทท่ีตอ้งการใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนและมั่นคง โดย
จะใชค้วามสามารถที่มีอยูม่าพฒันา พรอ้มทัง้วางแผนทางการเงินใหด้ีขึน้ เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง  

โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   2 ราย รวมจ านวนหุน้ 740 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 64 ราย รวมจ านวนหุน้ 756,848,446 หุน้ 
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มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 756,848,446 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 756,848,446 100 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทนุจ านวน 215,987,976.50 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทจ านวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
965,799,861.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 
431,975,953 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 (B52-W1) (ทัง้นี ้หุน้จดทะเบียนที่ไมไ่ดต้ดัลดทนุรวมจ านวน 
351,199,722  หุน้ เป็นหุน้ที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิท รุน่ท่ี 2 (B52-W2) ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายพิชญ ์มานะกิจไพโรจน ์  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและเลขานกุารบรษัิท รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย บรษัิทขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ (เนื่องจากตวัเลขการลดทนุในวาระท่ี 2 มีการเปลีย่นแปลงจากที่ระบุ
ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ตวัเลขทุนจดทะเบียนในวาระนีจ้ึงเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนงัสือเชิญประชุม) เป็น
ดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 965,799,861.00 บาท (เกา้รอ้ยหกสิบหา้ลา้นเจ็ด
แสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,931,599,722 หุน้ (หนึ่งพันเกา้รอ้ยสามสิบเอ็ด
ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,931,599,722 หุน้ (หนึ่งพันเกา้รอ้ยสามสิบเอ็ด

ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิสองหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 
จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
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โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 22 ราย รวมจ านวนหุน้ 296,981 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 86 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,145,427 หุน้ 
 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,145,427 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 757,145,427 100 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารที่ประชุม รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีแผนที่จะปรบัปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทนุในเทคโนโลยีใหม่
ที่จ  าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการแข่งขนัในธุรกิจที่บริษัทด าเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มด าเนิน
ธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการด าเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ่มเติมธุรกิจดา้นการขนสง่และกระจายสินคา้เพื่อใหค้รอบคลมุ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างรวดเร็วเป็นไปตาม
รูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ทัง้นี ้ในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจดงักล่าว บริษัทมีความจ าเป็นตอ้ง
จดัหาแหลง่เงินลงทนุเพื่อใชพ้ฒันาระบบและบริหารจดัการเครือข่ายของรา้นคา้ปลีก ทัง้นี ้รายละเอียดของแผนการด าเนิน
กลยทุธท์างธุรกิจ วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทนุและแผนการใชเ้งินปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นและบคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่สง่มาดว้ย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) สง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  15 สิงหาคม 2562 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 313,100,000.00 
บาท ทัง้นี ้เนื่องจากตวัเลขการลดทนุในวาระท่ี 2 มีการเปลีย่นแปลงจากที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ตวัเลขทนุ
จดทะเบียนในวาระการเพิ่มทนุจึงเปลีย่นแปลงจากที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ เป็น ดงันี ้

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  313,100,000.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 965,799,861.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุใหมอ่ีกจ านวน 626,200,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เลขานกุารท่ีประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
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นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะวา่ ธุรกิจดิสทรบิิวชั่นทีบ่รษัิทก าลงัจะด าเนินการนี ้ใน

บางจงัหวดัจะมีรา้นคา้เลก็ๆ และรา้นคา้แบบธุรกิจครอบครวั ซึง่บรษัิทสามารถน ารา้นคา้เหลา่นัน้มาเขา้รว่มธุรกิจได ้และมี
สินคา้บางประเภทซึ่งอาจจะจ าหน่ายไดช้า้ บริษัทหรือรา้นคา้ก็ควรจดัโปรโมชั่นใหก้บัสินคา้เหลา่นัน้ และสอบถามว่า ใน
การเพิ่มทนุดงักลา่ว ทางบรษัิทจะมีกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจอยา่งไร  

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ การด าเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ บริษัท
จะเชิญชวนใหร้า้นโชหว่ยตา่งๆ เขา้มาเป็นสมาชิก และใชแ้พลตฟอรม์ของบรษัิทในการคา้ขาย โดยบรษัิทมีรา้นคา้เปา้หมาย
อยูก่วา่ 120,000 รา้นคา้ ซึง่รา้นคา้เปา้หมายของบรษัิทจะตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นของจงัหวดัตา่งๆ ครอบคลมุทั่วประเทศ  

สว่นกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจที่จะสรา้งผลประโยชนใ์หบ้ริษัทนัน้ ทางบริษัทได้น าบคุคลากรที่มีความสามารถ 
และมีเครอืขา่ยรา้นคา้ในพืน้ท่ีตา่งๆ มารว่มด าเนินงานกบับรษัิท ซึง่ในอนาคตเมื่อบรษัิทมีเครอืขา่ยแลว้ ก็จะน าเครอืขา่ยที่ได้
ไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เช่น การใหบ้ริการทางการเงินแก่รา้นโชห่วยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของบริษัท โดยในปัจจุบนั 
บรษัิทไดเ้ริม่เจรจากบัสถาบนัทางการเงินบางแหง่ซึง่จะเขา้มาเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงินใหก้บับรษัิทแลว้  

 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติส  าหรบัวาระนี ้ 
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   3 ราย รวมจ านวนหุน้ 2,623 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 89 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,050 หุน้ 
 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,129,370 99.9975 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   18,680 0.0024 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 757,148,050 100 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 313,100,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจ านวน 965,799,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหม่อีกจ านวน 626,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทัง้การมอบอ านาจ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ขา้งตน้ 
(เนื่องจากตวัเลขการลดทุนในวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ตัวเลขทุนจด
ทะเบียนในวาระนีจ้ึงเปลีย่นแปลงจากที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ) เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท (หนึง่พนัสองรอ้ยเจ็ดสบิแปด
ลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยหกสบิเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,557,799,722 หุ้น (สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดลา้น
เจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั 2,557,799,722 หุ้น (สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดลา้น

เจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิสองหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 
เลขานกุารท่ีประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 89 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,050 หุน้ 
 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,148,050 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 757,148,050 100 
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มติที่ประชุม :   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุน้ 

(Right Offering) 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามที่
ระบใุนวาระที่ 4 นัน้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุจะตอ้งอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 351,200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัที่ออกใหม่ โดยเศษ
ของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 70,240,000 บาท 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัไตรมาสที่ 
2/2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่
ตราไวข้องบรษัิท โดยบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้สามญัตาม
สดัสว่นการถือหุน้ โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวน ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ และผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิของตนได ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นในรอบ
แรกแลว้ บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลืออยูด่งักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของตนตามสดัสว่นการถือหุน้จนกวา่จะไมม่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืเพียง
พอที่จะจัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ไดอ้ีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้ดงักลา่วอีกตอ่ไป และในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บรษัิทจะด าเนินการขออนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไมไ่ดจ้ดัสรรดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุน้และสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้และ
บคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผู้
ถือหุน้รายนัน้ ถือหุน้ของบริษัทรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุ ผูถื้อหุน้
รายดงักลา่วมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับ
การเข้าถอืหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แตผู่ถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษัิทตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน (Record 
Date) ในวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562  

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท และ/หรอืประธาน
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เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผกูพนับรษัิท และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ขา้งตน้ เช่น (1) การ
ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือ
เป็นคราว ๆ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจองซือ้และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  านาจในด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัเตรียม การลง
นาม การยื่นค าขออนุญาตและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตอ่หน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) และการน าหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่งไปไดภ้ายใตก้รอบของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในเรื่องอื่นๆ  และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นและบคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) ที่สง่ใหผู้ถื้อ
หุน้ทกุรายพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

เลขานกุารฯ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 
 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ขอใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ที่มาและเหตผุลการก าหนดอตัรา

การใชส้ิทธิการจองซือ้หุน้ 9 หุน้สามัญเดิมต่อ 2 หุน้สามัญที่ออกใหม่ เนื่องจากเมื่อค านวนอตัราการใชส้ิทธิการจองซือ้
ดงักลา่วแลว้จะเหลอืเศษหุน้ท่ีตอ้งปัดทิง้  

เลขานกุารที่ประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การก าหนดอตัราการใชส้ิทธิการจองซือ้หุน้ 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้
สามญัที่ออกใหมน่ัน้ ค านวนมาจากจ านวนเงินที่บริษัทตอ้งการระดมทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินการตอ่ยอดทางธุรกิจตามแผน
ธุรกิจที่บรษัิทวางไว ้ซึง่บรษัิทตอ้งระดมทนุเขา้มาเพิ่มประมาณ 70 ลา้นบาท จึงเป็นท่ีมาของการก าหนดอตัราการใหส้ทิธิจอง
ซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ดงักลา่ว   

 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 89 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,050 หุน้ 
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มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,148,050 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทั้งหมด 757,148,050 100 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตาม

สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) รวมทัง้การมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามที่
ระบุในวาระที่ 4 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุจะตอ้งอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท คิด
เป็นมลูคา่ไมเ่กิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ 
บริษัท ทีเจดี จ ากดั (“ผู้ลงทุน”) โดยผูล้งทนุดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และผูล้งทนุ
ตกลงที่จะไมส่ง่บคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษัิท 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทนุซึ่งถือเป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัใน
ครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดัโดยที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
ชดัเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูล้งทนุในครัง้นีแ้ลว้ บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่จะออกใหผู้ล้งทนุในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 
บาท ในครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติใหเ้สนอวาระนีต้่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งที่ 1/2562 
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ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ระหว่างวนัที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 
14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากบัหุน้ละ 0.20 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) คิดเป็นสว่นลดรอ้ยละ 0.0 
ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่มีสว่นลดจากราคาตลาด  
จึงไมเ่ขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558  

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูล้งทนุเทียบกับราคาตลาดของหุน้ของบรษัิท ซึง่
ค  านวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีเสนอขาย แลว้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุต ่ากวา่
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุน้ของบริษัทขา้งตน้ บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให้ บริษัท ทีเจดี จ ากดั ขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  ผูล้งทนุจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจ านวนรอ้ยละ  25 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  พ.ศ. 2558 ลง
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทนุขา้งตน้ ผูล้งทนุจะถือหุน้จ านวน 
275,000,000 หุน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 17.40 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแลว้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ในปัจจุบนับริษัทมีจ านวนหุน้ช าระแลว้ทัง้สิน้ 1,580,400,000 หุน้) หรือประมาณรอ้ย
ละ 14.82 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั
ขา้งตน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 12.46  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้
ของบริษัทหลงัการออกเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้และบคุคลในวงจ ากดัตามรายละเอียด
ขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท และ/หรอืประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผกูพนับรษัิท และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดขา้งตน้ เช่น (1) การก าหนดและแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การ
ช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจองซือ้และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเขา้
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัเตรียม การลงนาม การยื่นค าขอ
อนุญาตและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออกและจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ และเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่งไปไดภ้ายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
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ทั้งนี  ้รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
และบคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3)  

เลขานกุารฯ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
 
นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากขอ้มลูแผนภาพที่ปรากฎบนหนา้จอ บริษัท 

บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จะมีสถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ทีเจดี จ ากดัหรอืไม ่
นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั จะมาเป็นผูล้งทนุ

ในหุน้เพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยภายหลงัการเพิ่มทนุ บริษัท ทีเจดี จ ากดั 
จะเขา้มาถือหุน้ในบรษัิท มิใช่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท 

 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่หากบรษัิท ทีเจดี จ ากดั เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิทแลว้ 

จะท าใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นมีสดัสว่นการถือหุน้ลดลง (dilution) มากนอ้ยเพียงใด โดยขอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินของบรษัิทเป็นผู้
ชีแ้จงผลกระทบเก่ียวกบัอตัราสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีจะลดลงภายหลงับรษัิท ทีเจดี จ ากดั เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิท 

นายณฐัวฒุิ อนนัตธ์นวฒัน ์ที่ปรกึษาทางการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ผลกระทบ dilution ของอตัราสว่นการถือหุน้ 
ภายหลงัจากที่บรษัิทด าเนินการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ บรษัิท ทีเจดี 
จ ากดั (ผูล้งทนุ) สามารถแยกออกเป็น 2 กรณีหลกั ดงันี ้ 

 
กรณีที่ 1 – กรณีไมม่ีผูม้าใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)  
รายช่ือผูถื้อหุน้ อตัราสว่นเดิม (รอ้ยละ) อตัราสว่นใหม ่(รอ้ยละ) 
นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 41.42 35.28 
บรษัิท ทีเจดี จ ากดั - 14.82 
ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 58.58 49.90 

 
กรณีที่ 2 – กรณีผูม้ีสทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่น ใชส้ทิธิจองซือ้ทัง้จ านวน  
รายช่ือผูถื้อหุน้ อตัราสว่นเดิม (รอ้ยละ) อตัราสว่นใหม ่(รอ้ยละ) 
นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 41.42 36.26 
บรษัิท ทีเจดี จ ากดั - 12.46 
ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 58.58 51.28 

 
ดังนัน้ ผลกระทบ dilution ของสดัส่วนการถือหุน้นั้น ขึน้อยู่กับผลการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วน (Right 

Offering) ซึ่งจะท าใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นๆ มีอตัราสว่นการถือหุน้รวมใหมเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงรอ้ยละ 49.90 ถึงรอ้ยละ 51.28 
ของหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุดงักลา่วเสรจ็สิน้ 

 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
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โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   1 ราย รวมจ านวนหุน้ 20 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 90 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,070 หุน้ 
 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,148,070 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทัง้หมด 757,148,070 100 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) รวมทัง้การมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธรุกิจ
ของบริษัทรวมถึงการช าระหนีค้ืน (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ ไมเ่กิน 300 ลา้นบาท 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้
กู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า  (Revolving Basis) โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามขอ้มลูการออกและเสนอขายหุน้กู ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) ที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

รวมทัง้พิจารณาการมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัท 
และ/หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้ร ับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการก าหนดหรือ
เปลีย่นแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ 
รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้  ๆ  ใหส้  าเร็จและเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย การเขา้ท าและ ลงนามใน
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ
สญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอืบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

เลขานกุารท่ีประชมุ สอบถามตอ่ทีป่ระชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
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นายสถาพร ผงันิรนัทร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เสนอใหเ้พิ่มเติมขอ้ยกเวน้การมอบอ านาจใหก้รรมการด าเนินการ

กรณีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible bonds) เนื่องจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้บริษัทตอ้งไดร้บัมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเพิ่มทนุจดทะเบียนเพิ่มเติม  

นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรษัิท รบัตามที่ผูถื้อหุน้เสนอและกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ 
 เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ จ านวน 90 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,070 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 757,148,070 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - - 
งดออกเสยีง   - - 
บตัรเสยี - - 
รวมทัง้หมด 757,148,070 100 

 
มติที่ประชุม :   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไมเ่กิน 300 ลา้น

บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทัง้การมอบอ านาจ ดงันี ้มอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท และ/หรือผูร้บั
มอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การออกเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพ)  รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ัน้ ๆ ใหส้  าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การ
จดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอืบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเป็นตน้ 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 
 นายพิชญ ์มานะกิจไพโรจน ์  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและเลขานกุารบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมวา่ ผูถื้อ
หุน้ทา่นใดมีเรือ่งใดจะเสนอหรอืไม ่ปรากฏวา่ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดยสรุปประเด็นท่ีส าคญัไดด้งันี  ้
 นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามเรือ่งการขาดทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยว์า่เกิด
จากเหตใุด และอาคาร Abc World บรษัิทยงัเป็นเจา้ของอยูห่รอืไม่ 
 นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ทางบรษัิทไดย้กเลกิสญัญาสทิธิการ
เช่าระยะยาวของอาคาร Abc World ไปเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อตน้ปี 2562   
 สว่นการขาดทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ สาเหตเุกิดจากการขาดทนุสะสมของบรษัิท เนื่องจากคา่เช่าอาคารท่ี
บรษัิทตอ้งช าระใหก้บัเจา้ของอาคารนัน้มีมากกวา่รายไดท้ี่บรษัิทไดร้บัจากการใหเ้ช่าพืน้ท่ี และที่ตัง้อาคารอยูใ่นพืน้ท่ีก่อสรา้ง
รถไฟฟ้า จึงไม่สามารถจูงใจใหผู้เ้ช่ามาเช่าพืน้ที่อาคารได ้บริษัทจึงขอยกเลิกสญัญาสิทธิการเช่าระยะยาวของอาคาร Abc 
World และไดช้ะลอการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อหยดุการขาดทนุของบรษัิท 
 นายทชยั เดชะทวีวฒัน ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วช่ืนชมคณะกรรมการชุดปัจจุบนัที่ด  าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้
รูส้ึกมีความหวงั และใหข้อ้มูลที่ดี และมีขอ้สอบถามว่า การด าเนินงานตามแผนธุรกิจที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ แอปพลิเคชั่น
ส าหรบัรา้นโชหว่ยกวา่ 120,000 รา้นคา้ จะพรอ้มใชง้านเมือ่ใด และบรษัิทจะมีแผนขยายฐานสมาชิกรา้นคา้ไปยงัจงัหวดัอืน่ๆ 
อยา่งไร  
 นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเริ่มใชแ้อปพลิเคชั่นที่ช่ือว่า 
Salestools ซึ่งเป็นการลงแอปพลิเคชั่นที่เครื่อง EDC โดยเครื่อง EDC นีจ้ะท าการจดรายการการสั่งซือ้ และสง่รายการการ
สั่งซือ้ไปยงัคลงัสินคา้ พรอ้มทัง้สามารถพิมพใ์บเสร็จใหก้ับรา้นโชห่วยไดท้นัที โดยเจา้ของรา้นโชห่วยสามารถดาวนโ์หลด
แอปพลิเคชั่นดงักล่าวลงในโทรศพัทม์ือถือของตนได้ เพียงแต่พฤติกรรมผูบ้ริโภคของรา้นคา้โชห่วย ยงัตอ้งใชเ้วลาในการ
สรา้งความเขา้ใจ สอนวิธีการใชง้าน และจงูใจใหส้มาชิกรา้นคา้โชหว่ยใชแ้อปพลเิคชั่น โดยบรษัิทมีโปรแกรมสะสมคะแนนที่
ใชช่ื้อวา่”ทนัใจพอ้ยท”์ มาเพื่อจงูใจใหร้า้นคา้สมาชิกใหใ้ชแ้อปพลเิคชั่นในการสั่งซือ้สนิคา้ โดยบรษัิทไดเ้ริม่ทดลองแผนธุรกิจ
ที่จงัหวดัสกลนครเป็นจงัหวดัแรก และไดว้างแผนขยายไปยงัจงัหวดัต่างๆ โดยมีนกัลงทนุเชิงกลยทุธ ์ทัง้ 14 ราย ซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท ทีเจดี จ ากดั เป็นผูด้แูลครอบคลมุทัง้ประเทศ 
   
มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน   - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 90 ราย รวมจ านวนหุน้ 757,148,070 หุน้ 
  
  
 ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุทัง้หมด  ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง   จ านวน     64 ราย รวมจ านวนหุน้          2,003,524       หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ   จ านวน     26 ราย รวมจ านวนหุน้   755,144,546       หุน้ 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้   จ านวน     90 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  757,148,070       หุน้ 
 คิดเป็นรอ้ยละ      47.9086    ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด      1,580,400,000   หุน้ 
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 เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และกรรมการทกุทา่นท่ีกรุณาสละเวลามารว่มประชมุ 
และกลา่วปิดประชมุ 
  

เลกิประชมุเวลา 12.20 น. 
 
 
 
 

................................................... 
        (นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์) 
            ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 

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

             (นายพิชญ ์มานะกิจไพโรจน)์ 
               เลขานกุารท่ีประชมุฯ / ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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รายงานประจ าปี 2562 
(เอกสารอยูใ่นรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) 
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ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นายชวภาส องคม์หทัมงคล 

ประเภทกรรมการ 
 

อาย ุ

สัญชาต ิ

กรรมการ  
43 ปี (เกิดปี 2520) 
ไทย 
 
 
 

การศึกษา - MBA, Harvard Business School (Fulbright Scholarship) 
- M.Sc., University of Michigan, Ann Arbor (Tau Beta Pi Engineering 
Honors Society) 
- B.Eng., Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 88 และรุน่ 272, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 มิถนุายน 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน 
ประสบการณ ์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  

   บรษัิท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- ผูร้ว่มก่อตัง้ บรษัิท บางกอก เวนเจอร ์คลบั จ ากดั 
- ผูร้ว่มก่อตัง้ หุน้สว่น และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไพรม์สตรที คอนซลัติง้ จ ากดั 
- ผูร้ว่มก่อตัง้ หุน้สว่น และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไพรม์สตรที แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

การถอืหุน้ในบริษัท (%) -ไมม่ี- 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด -ไมม่ี- 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นายชวภาส องคม์หทัมงคล มีความรู ้และประสบการณท์างดา้นการเงินและการ
ลงทุน และไดน้ าประสบการณ ์ความรูแ้ละความเช่ียวชาญดงักล่าวมาใชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ และสนบัสนนุการด าเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อนัเป็นประโยชน์
ตอ่การท างานของคณะกรรมการบรษัิท 
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ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ ์
ประเภทกรรมการ 

อาย ุ

สัญชาต ิ

กรรมการ  
55 ปี (เกิดปี 2508) 
ไทย 
 
 
 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน 
ประสบการณ ์ - หวัหนา้แผนกการเงิน และเลขานกุารประธานบรษัิท  

  บรษัิท โคว้ยูฮ่ะอีซซูุเซลส ์จ ากดั 
- แผนกที่ดินและทรพัยส์นิ บรษัิท โคว้ยูฮ่ะอซีูซุเซลส ์จ ากดั 
- เจา้หนา้ที่การเงิน บรษัิท กิจกมลสโุกศล จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

การถอืหุน้ในบริษัท (%) -ไมม่ี- 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด -ไมม่ี- 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์ มีความรู ้และประสบการณท์างดา้นการเงิน และไดน้ า
ประสบการณ ์ความรูแ้ละความเช่ียวชาญดงักล่าวมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ และ
สนบัสนนุการด าเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อนัเป็นประโยชนต์่อการท างานของ
คณะกรรมการบรษัิท 
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ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นางอารยา สัลเลขวทิย ์

ประเภทกรรมการ 

อาย ุ

สัญชาต ิ

กรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ   
38 ปี (เกิดปี 2525) 
ไทย 
 
 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีคณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 275/2019, สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูร กรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2019, 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรท่ีปรกึษาทางการเงิน (IB-T001), สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน 
ประสบการณ ์ - กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ส านกักฎหมาย เอเอพี จ ากดั 

- ที่ปรกึษาอาวโุส บรษัิท บลเูมนทอล รชิเตอร ์แอนด ์สเุมธ จ ากดั 
- ทนายความอาวโุส บรษัิท ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ บรษัิท ส านกักฎหมาย เอเอพี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

การถอืหุน้ในบริษัท (%) -ไมม่ี- 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด -ไมม่ี- 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นางอารยา สลัเลขวิทย ์มีความรู ้และประสบการณท์างดา้นกฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย  ์กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายบริษัทเอกชนจ ากดั 
กฎหมายเก่ียวกับการควบรวมกิจการ และไดน้ าประสบการณ ์ความรูแ้ละความ
เช่ียวชาญดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ และสนบัสนนุการด าเนินการของบรษัิท
อย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
- การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจะมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 
 
-ไมเ่ป็น- 
-ไมเ่ป็น- 
เป็นกรรมการบริษัท ส านัก
กฎหมาย เอเอพี จ ากัด ซึ่ง
ให้บริการงานกฎหมายกับ
บริ ษั ท ซึ่ งการให้บริ การที่
ปรกึษากฎหมายถือเป็นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกันประเภท
สนิทรพัยแ์ละบรกิาร 

 
หมายเหต ุ:ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติรบัรองวา่ความสมัพนัธข์องนางอารยา สลัเลขวิทย ์ในฐานะกรรมการของบรษัิทผู้
ใหบ้รกิารทางกฎหมายแก่บรษัิท ไมม่ีความขดัแยง้และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระในการด ารงต าแหนง่ 
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นิยามกรรมการอิสระ  

บริษัทไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฎิบตัิของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ และรกัษาสมดลุของการบรหิาร

จดัการท่ีดี 

บริษัทจึงก าหนดใหค้ าว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ท าหนา้ที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทรว่ม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคมุ และเป็นผูซ้ึ่งไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ

บรษัิท 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษัิท เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผู้มีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี่
นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือ

ใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือ

คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบลา้น

บาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตาม วิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
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การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น ของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย    หรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี อ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรอื
ถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 
ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม  (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 32.  การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกว่าเป็นการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรอืผูถื้อหุน้หนึง่คนหรือหลายคนซึ่งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่ิบหา้ (45) วนันบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 34. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่ง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า (7) วนัก่อนวนั
ประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3)  วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่
สาม (3) วนั 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สบิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวน ผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
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ใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่อาจปฎิบตัิ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแต่
ไมส่ามารถปฎิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40.  กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี  ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุหรอืงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุน้ มีหุน้ (1) 
เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คน รอ้งขอ และที่ประชมุลง
มติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานที่ประชุม
ก าหนด 

ขอ้ 39. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
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(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทนุ หรอื การลดทนุของบรษัิท 

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาต 

(ช) การควบ หรอืเลกิบรษัิท 

การจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้ 46.  หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน
ปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่บรษัิทยงัจ าหนา่ยหุน้ไมค่รบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรอืบรษัิทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้ บรษัิทจะ
จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพเ์ป็น
เวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 48. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากทนุส ารองดงักลา่ว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุส ารอง
อื่น ตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบรษัิทดว้ยก็ได  ้

  เมื่อบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน
ส ารองสว่น ล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบัเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15.  ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า หา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกนั
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รอง
ประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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ขอ้ 16. กรรมการของบรษัิท จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่
เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได้ 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหนง่เมื่อ 
(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 23. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่

หนึง่ (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ขอ้ 28. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือนิติบคุคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

ขอ้ 29. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ หากมีสว่นไดเ้สยีในสญัญาที่บรษัิทท าขึน้ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 
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รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 

 
1.  ชื่อ-นามสกุล  :      นายสุเทพ พงษพ์ิทักษ ์  
 ต ำแหนง่ในบรษัิท   : กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
 อำย ุ   :     66  ปี  
 สญัชำติ  :      ไทย 
 ที่อยูส่  ำหรบัติดตอ่  : 111/165 อำคำรชดุบำ้นสวนสโุขทยั ถนนสโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ  

 กรุงเทพฯ 10300 
 สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท  : ไมม่ี 
 กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชมุ  :      ไมม่ี 
 
2.  ชื่อ-นามสกุล  :      นายจ านรรจ ์กุลนรัตน ์  
 ต ำแหนง่ในบรษัิท   : กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 อำย ุ   :     60  ปี  
 สญัชำติ  :      ไทย 
 ที่อยูส่  ำหรบัติดตอ่    : 100/50 ถนนกรุงนนทจ์งถนอม ต ำบลมหำสวสัดิ ์อ  ำเภอบำงกรวย  
     จงัหวดันนทบรุ ี11130 
 สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท  : ไมม่ี 
 กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชมุ  :      ไมม่ี 
 
3.  ชื่อ-นามสกุล  :      นางอารยา สัลเลขวิทย ์  
 ต ำแหนง่ในบรษัิท   : กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 อำย ุ   :     38  ปี  
 สญัชำติ  :      ไทย 
 ที่อยูส่  ำหรบัติดตอ่    : 799/196 ถ.พระรำม3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
 สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท   : ไมม่ี 
 กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชมุ    :      ไมม่ี 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

การมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) ตามที่กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียด และ
ชดัเจนมาใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่ คือ 

1) นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์    ต าแหนง่  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี 
 ที่อยูส่  าหรบัติดตอ่ 111/165 อาคารชดุบา้นสวนสโุขทยั ถนนสโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  

2) นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ60 ปี 

 ที่อยูส่  าหรบัติดตอ่ 100/50 ถนนกรุงนนทจ์งถนอม ต าบลมหาสวสัดิ ์อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130 

3) นางอารยา สลัเลขวิทย ์  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ38 ปี  
 ที่อยูส่  าหรบัติดตอ่ 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยผูถื้อหุน้สามารถระบุช่ือกรรมการผูร้บัมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะ และสามารถส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัททาง
ไปรษณียไ์มน่อ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
เป็นตน้ไปในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ณ หอ้งประชมุจามจรุ ีบอลรูม เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที ่444 เอ็มบีเค
เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ
ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจหรอืหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น                      
 และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

  (ข)   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู้มอบ
ฉันทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

(ค)   เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้  
2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
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(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหน้ าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้รว่มประชุม ซึ่งมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้
ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งนีจ้ะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล  ที่ตั้ง
ส  านักงานใหญ่ ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไข หรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลง
ลายมือช่ือ  

(ข)   เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้
ผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับจ านวนหุน้ที่ ถือ (คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง) โดยจะตอ้งใช้
คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมด จะแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็น เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง เพียงบางสว่นไมไ่ด ้ผูถื้อ
หุน้ที่มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทน และกาเครื่องหมายมาในหนงัสือมอบฉนัทะในขอ้ 4 (ข)  คือ ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี ้บริษัทจะน าการออกเสียง
ลงคะแนนไปบนัทึกรวบรวมไวใ้นขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะไมต่อ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุ 

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนัน้ๆ ประธานจะกล่าวใหท้ี่ประชุมทราบ โดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ย
ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ (ซึ่งผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชัดเจน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่
เจา้หนา้ที่ของบริษัทแจกให ้และสง่คืนใหเ้จา้หนา้ที่ เพื่อน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงผูถื้อหุน้มอบฉนัทะลว่งหนา้ใหแ้ก่
กรรมการที่บริษัทก าหนด และคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะที่บริษัทบนัทึกไวใ้นขณะที่ลงทะเบียนตามที่กลา่วขา้งตน้
คะแนนเสียงทัง้หมดจะถกูสง่มอบใหป้ระธานกลา่วสรุปในที่ประชมุของวาระนัน้ๆ ว่ามีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง
ก่ีเสยีง  ทัง้นีใ้นแตล่ะวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุลา่สดุ 



  

41 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) 

 
 

เขียนที่........................................................................... 
วนัท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 
(1) ขา้พเจา้....................................................................................................  สญัชาติ..................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ซอย.........................ถนน.................................ต าบล/แขวง.............................. 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท  บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.......................เสยีง  ดงันี ้

  หุน้สามญั..................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...........................เสยีง 
  หุน้บรุมิสทิธิ………….………….หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………...………...เสยีง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ......................................................................................................อาย.ุ............................................. ปี 

  อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ซอย..................…..อาคาร…….............…ถนน.........……..ต าบล/แขวง………….. 
อ าเภอ/เขต.......……………….…….. จงัหวดั.....……………..……….รหสัไปรษณีย.์..………....……….  หรอื 

 
......นายสุเทพ  พงษ์พิทักษ์…...อายุ.....66.... ปี  อยู่บา้นเลขที่………111/165………ซอย........-......... 
อาคาร......ชุดบา้นสวนสโุขทยั……ถนน....สโุขทยั.......ต าบล/แขวง........ดสุิต..…อ าเภอ/เขต.......ดสุิต…….... 
จงัหวดั.....กรุงเทพฯ…....... รหสัไปรษณีย.์....10300……  หรอื 

 
......นายจ านรรจ ์กุลนรตัน.์............อายุ.......60....... ปี อยู่บา้นเลขที่.........100/50…..…ซอย...........-.............
ถนน.....กรุงนนทจ์งถนอม......ต าบล/แขวง.....มหาสวสัดิ.์.…อ าเภอ/เขต......บางกรวย..…จงัหวดั.......นนทบรุ.ี....
รหสัไปรษณีย.์...11130....  หรอื 
 
.....นางอารยา สลัเลขวิทย.์.......อาย.ุ....38..... ปี  อยู่บา้นเลขที่……..799/196…….... ซอย..........-…......
ถนน......พระราม 3......ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง..…อ าเภอ/เขต....ยานนาวา....…จงัหวดั......กรุงเทพฯ.....
รหสัไปรษณีย.์......10120......  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชัน้เอ็ม 
โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที ่444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึ
เลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดว้ย 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
 (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

 

เขียนที่........................................................................... 
วนัท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................................  สญัชาติ........................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ซอย.........................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท  บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

             หุน้สามญั..................................หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ......................................................................................................................อาย.ุ..............................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ซอย........................ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................... 

อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวดั................................. รหสัไปรษณีย.์..............................  หรอื 

.........นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์.............อาย.ุ....66.... ปี อยู่บา้นเลขที่..... 111/165……ซอย.........-...........
อาคาร….ชดุบา้นสวนสโุขทยั……..ถนน......สโุขทยั......ต าบล/แขวง........ดสุติ.......อ าเภอ/เขต.......ดสุติ............ 
จงัหวดั.........กรุงเทพฯ…... รหสัไปรษณีย.์......10300…........  หรอื 
........นายจ านรรจ ์กุลนรตัน์............อายุ....60..... ปี  อยู่บา้นเลขที่……100/50……ซอย........-........... 
ถนน........กรุงนนทจ์งถนอม........ต าบล/แขวง......มหาสวสัดิ.์.......อ าเภอ/เขต......บางกรวย......จงัหวดั.....นนทบรุี..…
รหสัไปรษณีย.์.......11130..........  หรอื 
........นางอารยา สลัเลขวิทย.์...........อาย.ุ...38..... ปี  อยู่บา้นเลขที่…..….799/196…... ซอย…....-……..
ถนน......พระราม 3.......ต าบล/แขวง......บางโพงพาง.…อ าเภอ/เขต.....ยานนาวา......จงัหวดั......กรุงเทพฯ….
รหสัไปรษณีย.์....10120……. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 24 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมจามจุรี บอลรูม 
เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที ่444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
   วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 

กันยายน 2562 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ
ปี 2562 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

  (6.1) นายชวภาส องคม์หัทมงคล 
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

 (6.2) นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ ์

     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

 (6.3) นางอารยา สัลเลขวทิย ์

     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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         วาระที่ 9  พิจารณเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท  บี-52 แคปปิตอล จ ากัด  (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563  ในวนัที่  24  มิถนุายน  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  หอ้งประชมุจามจรุ ีบอลรูม เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที ่
444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่น 

 
  วาระท่ี     เรือ่ง...........................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

  วาระท่ี     เรือ่ง...........................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

  วาระท่ี     เรือ่ง...........................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

  วาระท่ี     เรือ่ง...........................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

  วาระท่ี   เรือ่ง........................ เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)................................................................................ 
 ช่ือกรรมการ………………………………………………………………...…………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
 ช่ือกรรมการ………………………………………………………………...…………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
 ช่ือกรรมการ………………………………………………………………...…………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
  

  วาระท่ี     เรือ่ง...........................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

 
เขียนที่........................................................................... 
วนัท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 
(1)  ขา้พเจา้.........................................................................................................  สญัชาติ......................................... 
ส านกังานตัง้อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ซอย.........................ถนน...............................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย.์........................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั………………………...…………………………......  
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ...................................หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง  ดงันี ้
   หุน้สามญั..................................หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 
   หุน้บรุมิสทิธิ……………….…….หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …………..…....เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 .........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี........................ซอย..........................ถนน..............................ต าบล/แขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต............................................. จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย.์....................................  หรอื 
 ...........นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์........ อายุ........66….... ปี   อยู่บา้นเลขที่…...111/165……อาคารชุดบา้น
สวนสโุขทยั..........ซอย........-.......ถนน........สโุขทยั........ต าบล/แขวง........ดสุิต…..…อ าเภอ/เขต........ดสุิต........... 
จงัหวดั........กรุงเทพฯ............ รหสัไปรษณีย.์..........10300……….หรอื 
............นายจ านรรจ ์กุลนรตัน.์.........อาย.ุ......60........ ปี    อยู่บา้นเลขที่...….100/50…… ซอย....-..........

ถนน.......กรุงนนทจ์งถนอม.......ต าบล/แขวง......มหาสวสัดิ.์.…อ าเภอ/เขต.......บางกรวย……จงัหวดั.......นนทบรุี.... 
รหสัไปรษณีย.์....11130……หรอื 
..........นางอารยา สลัเลขวิทย.์........อาย.ุ......38...... ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี….....799/196…….. ซอย…......-……...

ถนน.....พระราม 3.....ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง...…อ าเภอ/เขต....ยานนาวา.....…จงัหวดั...........กรุงเทพฯ.……....  
รหสัไปรษณีย.์....10120…… 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี  24  มิถนุายน  2563  เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งประชมุจามจรุ ีบอลรูม เอ ชัน้เอ็ม 
โรงแรมปทุมวนั ปริน๊เซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดว้ย 

 

 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(3)     ขา้พเจา้ขอมอบฉทัะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
               มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
              มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
           หุน้สามญั…………………หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้………………… เสยีง 
                        หุน้บรุมิสทิธิ………..……..หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได…้………….……. เสยีง 
 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด…………………………….เสยีง 

 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
  วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23

กันยายน 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง    งดออกเสยีง…………. เสียง  
   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบ
    โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง    งดออกเสยีง…………. เสียง  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ
ปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง….…. เสียง 

       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    (6.1) นายชวภาส องคม์หทัมงคล 

                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
    (6.2) นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ ์

                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
    (6.3) นางอารยา สัลเลขวิทย ์

                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
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 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
              (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
              (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
          วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง………….เสียง 
      
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6)    ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่

เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
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หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั  (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ในวนัที่  24  มิถนุายน  2563  เวลา 10.00  น. ณ หอ้งประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชัน้เอ็ม  โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เลขที่ 444 
เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่น 

 
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง  
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
          วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
          วาระท่ี………. เรือ่ง   เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
 ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
 ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………… 
                เห็นดว้ย……………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง     งดออกเสยีง…………. เสียง 
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง 
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  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง  
  วาระท่ี     เรือ่ง............................................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย…………เสยีง      ไมเ่ห็นดว้ย…………….เสยีง       งดออกเสยีง…………. เสียง  
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ข้ันตอนการดาวนโ์หลดข้อมูลรายงานประจ าปี 2562 จากคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูตามเอกสารแนบ 2 ผา่น QR Code โดยปฏิบตัิตามขัน้นตอนตอ่ไปนี ้

 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 

(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

- เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ช้ันเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส  
เลขที ่444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ก าหนดประชุมในวันที ่24 มิถุนายน 2563 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.  
เริ่มด  าเนินการประชมุเวลา 10.00 น.  
1. รถไฟฟ้าบีทีเอส : ลงท่ีสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกท่ี 4 และสามารถเดินผ่านทางเช่ือมเข้า

ศนูยก์ารคา้เอ็มบีเคเซ็นเตอร ์ชัน้ G หรือชัน้ 2 จะพบทางเขา้โรงแรม 
2. รถโดยสารประจ าทาง : 

- ผา่นถนนพญาไท สาย 29, 34, 36, 36ก., 40, 47, 93, 501 
- ผา่นถนนพระราม 1 สาย 11, 15, 25, 73, 73ก., 93, 204 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่24 มิถุนายน 2563 
คดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีความเส่ียงหรือผูป่้วยท่ีมีไขส้งู 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

(ก่อนการลงทะเบียน) 

 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แสดงบตัรประชาชน 

 แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

Barcode 

 แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

 แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบ

ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

 
 

  

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

บรษิัทจดัใหมี้ผูส้งัเกตการณซ์ึง่เป็นท่ี

ปรกึษากฎหมาย หรือตวัแทนผูถื้อหุน้

เพ่ือท าหนา้ท่ีดแูล และตรวจสอบการ

นบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้

เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง

โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้น หรืองดออกเสียง

ในวาระใดๆ ยกเวน้เลือกตัง้กรรมการใหย้ก

มือและกรอกบตัรลงคะแนน 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรือ งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง บรษิัทลงทะเบียนการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย

ระบบ Barcode 

ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

วาระเลือกตัง้กรรมการ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน 
และระบคุวามเห็นเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
พรอ้มทัง้ลงนาม กรณีที่มีผูไ้มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก
เสียงในการเเลือกตัง้กรรมการ 
รายใดใหย้กปา้ยคะแนน  เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนน 

 


