
 
 

 

 

 
       

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก หอ้งประชุม 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

เลขที ่973 อาคารเพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจติ  
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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วนัท่ี  30  มีนาคม 2565 

 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี ( แบบ 56-1 One Report ) ประจ าปี 2564 และส าเนางบ
การเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ (กรุณาสแกน QR 
Code ใบปะหนา้หนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อรบัขอ้มลูในรูปแบบไฟลเ์อกสารออนไลน)์ 

3. ขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
นิยามกรรมการอิสระ  

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) ในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 

6. รายนามและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

7. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ ขัน้ตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน 

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

9. ขัน้ตอนการดาวนโ์หลดขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 จากคิวอารโ์คด้ (QR Code) 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

11.  ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ 
  
 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2565 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน)(“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  ซึ่งจะท าการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting)  จากหอ้งประชมุของบรษัิท ชัน้ 7  อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ เลขท่ี 973  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่  30  มีนาคม  2565 เพื่อ

พิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน

2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 

9 พฤศจิกายน 2564 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วได้

บันทึกขึน้โดยถูกตอ้ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 เพื่อพิจารณารบัรอง

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ดงักลา่ว  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้

ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รวมทั้งรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ (กรุณาสแกน QR Code ใบปะ

หนา้หนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อรบัขอ้มลูในรูปแบบไฟลเ์อกสารออนไลน)์   

 ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

- ส าหรบัปี 2564 บริษัทขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทรวมจ านวน 96,710,888 บาท ขาดทุน

สุทธิส่วนที่ เป็นของบริษัทรวมจ านวน 96,383,063 บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทมีจ านวน 

55,763,031 บาท และมีขาดทุนสุทธิเฉพาะบริษัทจ านวน 55,422,478 บาท ทัง้นี ้บริษัทมีขาดทุนสทุธิ

เฉพาะบริษัทส าหรบัปี 2563 จ านวน 60,735,239 บาท ท าใหม้ีขาดทุนสทุธิลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 

5,312,761 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.75 

- บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารส าหรบัปี 2564 รวมจ านวน 69,625,049 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

38,847,524 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 126.22 

- รายไดท้ี่เพิ่มขึน้มีสาเหตุส  าคญัมาจาก 2 ส่วนงานธุรกิจ  ไดแ้ก่ (1) ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ และ (2) สว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารโฆษณาทางสือ่ออนไลน ์ 

 



3 
 

- บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการส าหรับปี 2564 มีจ านวน 50,148,822 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

26,518,490 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 112.22 

- ส าหรบัปี 2564 ตน้ทนุขายและบริการที่เพิ่มขึน้ เกิดจากตน้ทนุในสว่นงานธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ 17 ลา้นบาท  และส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการโฆษณาทางสื่อออนไลน ์ 20.9 ลา้นบาท  ซึ่ง

เพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดท้ี่เพิ่มขึน้     

- อย่างไรก็ตาม ในปี 2564  บริษัทมีก าไรขัน้ตน้จากการขายและการใหบ้ริการ จ านวน 19.48 ลา้นบาท  

เพิ่มขึน้จากปีก่อน  12.33 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ  172.44  

- บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 121,831,423 บาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

51,117,418 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 72.29  เนื่องจากมีคา่ใชจ้่ายด าเนินงานในบรษัิทยอ่ยที่เพิ่มขึน้  3 บรษัิท    

 ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัปี 2564  

การลงมติ : วาระนีไ้มต่อ้งมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดง

ความเห็นตอ่งบการเงินวา่มีความถกูตอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

ส าหรับปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทมีผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึง่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจ านวน 910,570,249 บาท ซึง่ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงิน

ก าไรเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ดังนัน้ บริษัทจึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได ้อีกทัง้ในปี 2564  บริษัทมีขาดทุนสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 55,422,478 บาท  

ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ 48 ก าหนดวา่ ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งจะตอ้งถกูจดัสรรไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ บรษัิทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2564 ได ้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าดว้ยฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานในปัจจบุนัของบริษัทอา้งอิงจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทนุ

สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 910,570,249 บาท  บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายได ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลและงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

การลงมติ  : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก 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 2565 

นี ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ มีรายช่ือตอ่ไปนี ้

 (1) นายสเุทพ           พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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 (2) นางสาวนราวดี    วรวณิชชา  กรรมการบรษัิท  / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 (3) นายณรงค ์          โชคพิบลูการ  กรรมการบรษัิท /  กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่า นความเห็นชอบจาก

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 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการ

ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ขอ้มลูและประวัติโดยสงัเขป

ของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ  

บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์   นางสาวนราวดี วร

วณิชชา  และ นายณรงค ์โชคพิบูลการ อย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นว่าทุกท่านลว้นเป็นบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถ เป็นผู้มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาผลการปฎิบตัิงานใน

ต าแหน่งหนา้ที่กรรมการบริษัท กรรมการทัง้ 3 ท่านปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิ

หนา้ที่ในฐานะกรรมการชุดยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดใ้ชป้ระสบการณเ์สนอแนะแนวนโยบายแก่บรษัิท รวมทัง้มี

คณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมาย ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษัทก าหนด นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะ

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ี ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

ทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) ประกอบมาตรา 70 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 17  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  และ กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี 2565  ซึง่ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท   กรรมการตรวจสอบ   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   กรรมการการ

ลงทุน   และ  กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจ านวน 5 คณะกรรมการ)   ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 

4,000,000  บาท  

 อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 

2564  ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจ านวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 

2,000,000 บาท  

ทั้งนี ้  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2565 ( รวมจ านวน 5

คณะกรรมการ )   มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 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 2565 ของบรษัิท ไดแ้ก่ 

1) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรอื  
2) นายจิโรจ   ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรอื 
3) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรอื 
4) นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรอื 
5) นายโกมินทร ์ ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรอื 
6) นายวรพล  วิรยิะกลุพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรอื 
7) นายพจน ์  อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรอื 
8) นายวิเชียร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรอื 
9) นางสาวกชมน ซุน่หว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรอื 
10) นายไกรแสง ธีรนลุกัษณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 

 แห่งบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นที่ บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็น

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยดว้ย 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สยี

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

โดยเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 

800,000 บาท  ลดลงจากปี 2564 จ านวน 200,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 20  และก าหนดค่าสอบบัญชีของ
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บริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัทตามช่ือที่ระบตุามตารางขา้งทา้ยนี)้  รวมจ านวน 9 บริษัท  

คิดเป็นเงินรวมจ านวน 1,725,000 บาท    ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่าย

อื่น (ถา้มี) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อบริษัท สถานะ ปี 2565 ปี 2564 

1 บมจ. บี-52 แคปปิตอล บ. ใหญ่ 800,000 1,000,000 
2 บจ. ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น บ. ยอ่ย 150,000 130,000 
3 บจ. ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส บ. ยอ่ย 90,000 210,000 
4 บจ. วนัดิจิตอลเน็ตเวิรค์ บ. ยอ่ย 180,000 240,000 
5 บจ. โซลชูั่น ฟลาย บ. ยอ่ย 165,000 - 

6 บจ. เอ็ม ควอลติี ้โปรดกัท ์ บ. ยอ่ย 60,000 - 

7 บจ. เอ็ม โนเวชั่น พลสั บ. ยอ่ย 90,000 - 

8 บจ. ทนัใจดี มนัน่ี ทรานสเ์ฟอร ์ บ. ยอ่ย 90,000 - 

9 บจ. เอ็มเมด ฟารม์า บ. ยอ่ย 100,000 - 
รวม 1,725,000 1,580,000 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ (1) นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุ
รตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรอื (3) นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4713 
และ/หรือ (4) นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  (5) นายโก
มินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นายวรพล วิริยะกุลพงศ ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ (7) นายพจน ์อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียน
เลขที่ 4891 และ/หรือ (8) นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้อบบญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่  5851 และ/หรือ (9) 
นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11536  และ/หรือ (10) นายไกรแสง ธีรนลุกัษณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5428  แห่งบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นที่ 
บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย  และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัทตามช่ือที่ระบตุามตารางขา้งทา้ย
นี)้  รวมจ านวน 9 บริษัท  คิดเป็นเงินรวมจ านวน 1,725,000 บาท   ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางและคา่ใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 

การลงมติ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย

ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ดว้ยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ ซึ่งจะขอ

กลา่วในวาระถดัไปจากวาระนี ้  แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วว้า่ การเพิ่มทนุของบริษัทมหาชนจ ากดั จะกระท าไดต้อ่เมื่อตอ้งไมม่ีหุน้ท่ียงัจ าหนา่ยไม่

หมดเหลอือยู่  หากจะด าเนินการเพิ่มทนุ บริษัทดงักลา่วจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตดัหุน้จด

ทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย  โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทมีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายเหลืออยู่จ  านวน 

85,910,702 หุน้  ดว้ยเหตดุงักลา่ว บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  42,955,351 บาท  

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  357,844,331.50 บาท   โดย

การตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  85,910,702 หุน้   มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ  0.50 บาท   

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  จ านวน  42,955,351 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิม

จ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  357,844,331.50 บาท   โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงั

ไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน  85,910,702 หุน้   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  และการ

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 357,844,331.50 บาท  

 แบง่ออกเป็น 715,688,663 หุน้  

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 715,688,663 หุน้  

 

 

 

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ” 
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ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 
บรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร
ดงักล่าวที่เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่ว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 
 

การลงมติ  : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน 

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ

มาตรา 31 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษัิทมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มรายไดแ้ละก าไร

ใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งจะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ดงันัน้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ

รองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสมและคลอ่งตวัในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบ

ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุ้น ประจ าปี 2565   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate)   อีกจ านวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,844,331.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหมจ่ านวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 214,706,598 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ (1) ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิม  และ (2) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)   ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ  
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ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4.     และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่ม

ทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 465,197,630.50 บาท  

 แบง่ออกเป็น 930,395,261 หุน้  

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 930,395,261 หุน้  

 

 

 

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ” 

 

ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 
บรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร
ดงักล่าวที่เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่ว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

 

การลงมติ  : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่ง

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น  มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ในวาระท่ี 9 

ขา้งตน้นัน้   การเพิ่มทนุดงักลา่ว จะตอ้งมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่นกัลงทนุ 
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 ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบริษัทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจ าปีของบริษัทในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  และถา้เป็นกรณีการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดั จะตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยราคาต ่า 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 214,706,598 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 143,137,732 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50  

บาท  หรอืคิดเป็นรอ้ยละ  20 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจบุนั ( ทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจบุนั 
มีจ านวน  715,688,663 หุน้)   เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัสว่นการถือหุน้
เดิม ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืแบง่เป็น
สว่น ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ  รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ดงักล่าวไดทุ้กประการ  อาทิเช่น  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิ
การจดัสรรหุน้  ( Record Date  : XR )   วตัถปุระสงคใ์นการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การก าหนด
ราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย   อัตราการจัดสรร  วิธีการจัดสรรและช าระเงินค่าหุน้  เป็นตน้   
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย  การจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน  การ
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร  ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือ
บริคณหส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ไดเ้ป็นคราว ๆ  ตามการช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในแต่ละคราว   รวมถึงการน าหุน้สามญั
เพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และการน าส่ง
ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ส  านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 71,568,866 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50  

บาท  หรอืคิดเป็นรอ้ยละ  10 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจบุนั ( ทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจบุนั 
มีจ านวน  715,688,663 หุน้)   เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement)  ตามแบบ
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มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขาย
เป็นคราวๆ    ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558   เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษัิทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551  เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูหลกัการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ  ซึง่ตอ้งไมต่  ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในแต่ละ
คราว   อยา่งไรก็ตาม  คณะกรรมการของบรษัิทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แตต่อ้งไมเ่กิน
รอ้ยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น  การสรรหานกัลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement)  การ
ก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไขและรายละเอียดที่เก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และ/หรอื 
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจากการไดส้นิทรพัยม์า   การเขา้เจรจาท าความตกลงและลง
นามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และลงนามใน
เอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนดงักล่าว  รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วไดต้ามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร  รายงานการประชมุผูถื้อ
หุน้  หนงัสอืบรคิณหส์นธิ และ/หรอื ค าขอตา่ง ๆ และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดเ้ป็นคราว ๆ  ตามการช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในแต่ละคราว   รวมถึงการน าหุน้
สามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และการ
น าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ส  านกังาน ก.ล.ต.  ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัขา้งตน้  ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ท้ี่จองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุรายใหม่รายใดถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มผ่านจุดที่ตอ้งท าค า
เสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554  เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  และใน
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท     

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม (1) และ (2)  รวมกนัแลว้ทัง้หมดไมเ่กิน  214,706,598 หุน้   หรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจ
ทั่ ว ไป  (General Mandate)   จ านวน  357,844,331.50 บาท  หรือคิด เ ป็นหุ้นช า ระแล้วจ านวน  
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715,688,663 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท)  ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิใด ๆ ของ
บรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2560  

การลงมติ  : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้

ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

 ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหใ้น

กรณีเมื่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาวาระการประชมุเสรจ็ตามระเบียบวาระแลว้  ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น

หนงัสอืนดัประชมุอีกได ้ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 (Record 

Date) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2565 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ ไดต้ัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ผูถื้อหุน้สามารถศกึษาขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุตามสิง่ที่สง่มา

ดว้ย 11 

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้  

บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ 

การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 โดยกรอก

รายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มนีต้ามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 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 6 
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บริษัทขอความร่วมมือโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม เพื่อ

ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ 

 

        โดยมติคณะกรรมการบรษัิท 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ)์ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่2/2564 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564  ดว้ยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยด าเนินการถ่ายทอด 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบริษัท บี – 52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 7  เลขที่ 973  ถนน
เพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564   

ก่อนเริ่มประชุม  นางสาวสุจินตรา มูลศรี  ผู้ท  าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผูด้  าเนินการ

ประชุม”)  ไดชี้แ้จงว่า  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)      บริษัทมี

ความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง    

ดว้ยเหตดุงักลา่ว บริษัทจึงไดด้  าเนินการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564  ดว้ยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) โดยการถ่ายทอด ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบริษัท บี – 52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาว

เวอร ์ ชัน้ 7  เลขท่ี 973  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  

โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  จ านวน    1 ราย  รวมจ านวนหุน้   1,153   หุน้  
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จ านวน  26 ราย  รวมจ านวนหุน้   1,830,205,056  หุน้  
รวมผูถื้อหุน้ทัง้สิน้   จ านวน 27 ราย  รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  1,830,206,209  หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 69.8075 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจ านวน 2,621,790,027  หุน้ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุ                            

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อผูถื้อหุน้มาครบองคป์ระชมุแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ขณะนี ้เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 27 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,830,206,209 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.8075 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 35 ไดร้ะบุว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมี
จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564  ในวนัที่ 18  ตลุาคม 
2564  มีผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 5,746 ราย รวมจ านวนหุน้ 2,621,790,027 หุน้  

โดยมีนายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ประธานกรรมการบรษัิท (“ประธานฯ”) ซึง่ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุ กลา่วเปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 และมอบหมายใหน้างสาวสจิุนตรา มลูศรี ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมของที่
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

ผูด้  าเนินการประชมุกลา่วแนะน ากรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารดงันี ้ 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวน  8   ทา่น 

1. นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานคณะกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ 
    และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนิมิต  วงศจ์รยิกลุ  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ  และ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. นางสาวนราวดี  วรวณิชชา  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร   

    และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

              4.  นางอารยา สลัเลขวิทย ์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการอิสระ  

    และ กรรมการตรวจสอบ 

              5.  นายชวภาส องคม์หทัมงคล  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

     และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ  

              6.  นางอภิญญา  บษุราตระกลู  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

              7.  นายณรงค ์ โชคพิบลูการ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

    และ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

              8.  นางสาวออ้ยทิพย ์ ชลธิชานนัทน ์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ  และ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวน  1  ทา่น 

1. นายสมชยั  วฒุิศาสตร ์ ด ารงต าแหนง่ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานกุารบรษัิท
  

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายวิธวินท ์    ขอบญุสง่เสรมิ ที่ปรกึษากฎหมาย 

              นอกจากนี ้บรษัิทไดว้า่จา้งและมอบหมายใหบ้รษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบ
ควบคมุการประชมุที่ไดป้ระเมินความสอดคลอ้งของระบบกบัส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ท าหนา้ที่ในการ
จดัประชมุ ลงทะเบียนการประชมุ ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้
ถือหุน้ครัง้นีด้ว้ย  

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนันัน้ ในการจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้ซึ่งมี

ขอ้มลูโดยสงัเขปตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-

Meeting)  เป็นไปตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ ขัน้ตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชุม และการออก

เสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  ที่ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุเรยีบรอ้ยแลว้  
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วิธีการลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยใหน้บั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 

2. เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  และ

ยืนยนัภายในเวลาก าหนด ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิตามที่บรษัิทน าเสนอ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  และเมื่อกดปุ่ มลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ โปรดกดปุ่ มยืนยนั

การลงคะแนนอีกครัง้หนึ่ง  เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบนัทึกคะแนนเขา้สูร่ะบบต่อไป   ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งกดปุ่ ม

ลงคะแนนและยืนยนัการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเมื่อครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน

และยืนยนัการลงคะแนนแลว้  เจา้หนา้ที่ของบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่ นแนล จ ากดั  จะท าการปิดระบบการ

ลงคะแนนส าหรบัวาระนัน้  

3. ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่  ไมเ่ห็นดว้ย  และ งดออกเสยีง    มาหกัออกจากจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย   

4. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใชส้ิทธิลงคะแนนมาเรียบรอ้ยเป็นการล่วงหนา้  บริษัทจะนบั

คะแนนเสยีงตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

5. โดยผูด้  าเนินการประชมุจะถามในทกุ ๆ วาระ วา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย  หรอื งดออกเสยีง 

หรอืไม ่

เมื่อผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดด้  าเนินการประชุมโดยเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม

2564 
    ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชมุวา่ บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564   ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย  ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการ
ประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึขึน้โดยถกูตอ้ง และเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้นี ้เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564  ดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 ที่ไดส้ง่
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในเรือ่งดงักลา่ว 

โดยมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน     1 ราย  รวมจ านวน     164,975 หุน้  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้  จ านวน    28 ราย  รวมจ านวน   1,830,371,184 หุน้ 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
18 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติให้โอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย  จ ำนวน 8,297,905 บำท  เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม
ของบริษัทฯ ตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ  ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 จ ำนวน  888,508,872 บำท     

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดร้ายงานตอ่ที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  ที่ก าหนดให ้เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้  บริษัทอาจโอนทนุส ารองตามมาตรา 51 (ทนุ
ส ารองสว่นล า้มลูค่าหุน้) ทนุส ารองตามมาตรา 116 (ทนุส ารองตามกฎหมาย)  หรือเงินส ารองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบรษัิทก็ได ้

นอกจากนี ้บริษัทมีความประสงคท์ี่จะปรบัโครงสรา้งทนุของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้
ของบรษัิท  และการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม และลา้งสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ เพื่อท า
ใหฐ้านะการเงินของบรษัิท ที่แสดงในงบการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินท่ีแทจ้รงิ     

             และโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2564  ซึง่ไดป้ระชมุเมื่อวนัท่ี 1  ตลุาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิให ้

เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหโ้อนทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 8,297,905  บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุ 

สะสมของบรษัิทฯ  ตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ที่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564   จ านวน  888,508,872 บาท    ซึง่ภายหลงัการโอนทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 

 8,297,905 บาท  เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทฯ แลว้     จะท าใหบ้รษัิทฯ มีผลขาดทนุสะสมตามงบแสดงฐานะทาง 

การเงินเฉพาะกิจการ เหลอืจ านวน  880,210,967 บาท   ซึง่สามารถพิจารณาได ้ดงันี ้ 
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รำยละเอียด ก่อนกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย
เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม 

หลังกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย
เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม 

ทนุจดทะเบียน 1,603,198,730        บาท    1,603,198,730         บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  1,310,895,013.50   บาท    1,310,895,013.50    บาท 

สว่นต ่ามลูคา่หุน้   (170,989,992)       บาท        (170,989,992)        บาท     

ขาดทนุสะสม    (888,508,872)       บาท      ( 880,210,967)       บาท 

ทนุส ารองตามกฎหมาย         8,297,905       บาท                             0        บาท 

 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน   

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 0 ราย รวมจ านวนหุน้ 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,830,371,184 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิใหโ้อนทุนส ารองตามกฎหมาย  จ านวน 8,297,905 บาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  ที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ  สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จ านวน  888,508,872 บาท    ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์
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วาระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ  โดยกำรรวมมูลค่ำที่ตรำไว้ 
(รวมพำร)์ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  เป็นหุ้นละ 2.00 บำท   

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
ผูด้  าเนินการประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบรษัิท มีความประสงคท์ี่จะปรบัโครงสรา้งทนุของบรษัิท  

โดยในการปรบัโครงสรา้งทนุของบรษัิทดงักลา่ว   ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2564  ซึง่ไดป้ระชมุเมื่อวนัท่ี 1 

 ตลุาคม 2564  ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท  

โดยการรวมมลูคา่ที่ตราไว ้ จากเดิมที่มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  เป็นมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  2.00 บาท  ซึง่สง่ผลให ้

จ านวนหุน้ของบรษัิทฯ  ลดลงจ านวน  2,404,798,095 หุน้    จากเดิมจ านวน  3,206,397,460  หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50  

บาท   เป็นจ านวน  801,599,365 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  2.00 บาท  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ ดงักล่าวจะเป็นผลให้จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่
ลดลงในอตัราสว่น 4 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ใหม ่ ดงันี ้

รำยละเอียด ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 

หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  2.00 บำท) 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 3,206,397,460   หุน้    801,599,365    หุน้ 

จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระแลว้  2,621,790,027   หุน้    655,447,507    หุน้ 

จ านวนหุน้จดทะเบียนเพื่อรองรบัการ
เพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจทั่ ว ไป 
(General Mandate)  

   332,059,990   หุน้  *      83,014,997    หุน้ 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W3 

   252,547,443   หุน้       63,136,861   หุน้ 

 

หมายเหต ุ *   จ านวนหุน้ General Mandate  332,059,990 หุน้  เป็นจ านวนหุน้คงเหลอืที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรตามมติของ
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564  

ทัง้นี ้การค านวณเพื่อเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท  เป็นหุน้ละ 2.00 บาท   
จะสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไมเ่พียงพอที่จะแปลงเป็นหุน้ใหม ่ ซึง่เศษหุน้เดิมในจ านวนดงักลา่วจะถูก
ปัดทิง้  โดยในการค านวณการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวแ้ละการปัดเศษหุน้เดิมนัน้   บริษัทฯ จะมอบหมายให ้TSD  ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ  เป็นผูด้  าเนินการค านวณตามระบบงานของ TSD   ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่
ไดร้บัผลกระทบจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักลา่ว   ผูถื้อหุน้อาจซือ้หรือขายเศษหุน้ (odd lot) ในตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหม้ีหุน้
เต็มจ านวนส าหรบัการค านวณก่อนวนัท่ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ จะมีผลใชบ้งัคบั   อย่างไรก็ดี  
ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีเศษหุน้เดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดทิง้ภายหลงัจากการค านวณนัน้   บริษัทฯ ยินดี
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จ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุน้เดิมที่ถกูปัดทิง้ในราคาต่อหุน้เท่ากับราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564   โดยผูถื้อหุน้แตล่ะรายที่
ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินค่าชดเชยมลูค่าเศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทฯ   ณ  อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 7   
เลขที่  973  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร   10330   ภายใน  1 เดือน นบัแตว่นัที่การเปลีย่นแปลง
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ มีผลใชบ้งัคบั    หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัผลกระทบรายใดไม่มารบัเงินสดชดเชยดงักลา่วภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว  บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิในการรบัเงินชดเชย 

ในการนีใ้หก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ไดทุ้กประการ   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
การแจง้หรอืขออนญุาตตอ่หนว่ยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 0 ราย รวมจ านวนหุน้ 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,830,371,184 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ  โดยการรวมมลูคา่ที่ตราไว ้(รวม

พาร)์ จากเดิมมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เป็นหุน้ละ 2.00 บาท  ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท ์ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ  บริษัทฯ  โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ 

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ โดยการรวมมลูคา่ที่
ตราไว ้ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,603,198,730 บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยสามลา้นหนึ่งแสนเกา้หมื่น

แปดพนัเจ็ดรอ้ยสามสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 801,599,365 หุน้ (แปดรอ้ยหนึง่ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนั

สามรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 801,599,365 หุน้ (แปดรอ้ยหนึง่ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนั

สามรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 
ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 

บริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวกบัการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทท่ีตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรอื
เจา้หนา้ที่ 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 0 ราย รวมจ านวนหุน้ 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,830,371,184 หุน้ 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่

ที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ โดยการรวมมลูคา่ที่ตราไว ้ ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัท ์

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้

ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร)์  จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท  เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลืออยูข่องบริษัท และส่วนต ่ามูลค่าหุ้น   

   ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ รายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2564  ซึง่ไดป้ระชมุเมื่อ 

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564  ไดม้มีติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ  

จ านวน 1,202,399,047.50  บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,603,198,730 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  

400,799,682.50 บาท   และลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ลงจ านวน 983,171,260  บาท   จากทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 

จ านวน 1,310,895,013.50 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 327,723,753.50 บาท   ตามล าดบั  โดยการลด 

มลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ  จากเดิมมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท  เป็นมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท    ( จ านวนหุน้ 

คงเดิมเทา่กบั 655,447,507 หุน้ )  เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทฯ ที่คงเหลอือยูต่ามวาระที่ 2.  จ านวน  

880,210,967  บาท  และสว่นต ่ามลูคา่หุน้ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ส าหรบังวดไตรมาสที่ 2 ของปี  

2564  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564   ปรากฏมีสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้จ านวน  170,989,992 บาท    

 การลดทนุจดทะเบียนและลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ตามที่กลา่วแลว้ขา้งตน้  จะท าใหเ้กิดสว่นเกินทนุจากการ
ลดทนุ (ทนุส ารองอื่น) จ านวน  983,171,260 บาท   เพื่อบรษัิทสามารถน าสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วมาชดเชยผล
ขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลืออยูภ่ายหลงัจากการด าเนินการตามวาระที่ 2.  แลว้ จ านวน 880,210,967 
บาท  และสว่นต ่ามลูคา่หุน้ จ านวน 170,989,992 บาท ไดต้ามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  ได ้   ( ทัง้นี ้ในส่วนของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบังวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2564  สิน้สดุ  ณ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2564   ปรากฏมีผลขาดทนุสะสมอยู่จ านวน 905,236,937 บาท   และมีสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้จ านวน 
170,989,992 บาท ) 
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 ทัง้นี ้การลดทนุโดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไวด้งักลา่ว จะไม่สง่ผลกระทบใด ๆ ต่อมลูค่าของสว่นของผูถื้อหุน้ของ
บริษัท  โดยสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  จะไม่มีการเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด   การลดทนุดงักลา่วเป็นการปรบัปรุงตวัเลข
ทางบญัชีเพื่อการชดเชยผลขาดทนุสะสมทางบญัชีเทา่นัน้   
 การลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษัิท โดยการลดมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท (ลดพาร)์ ในครัง้นี ้ 
ถือเป็นการลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535   ซึ่งก าหนดไวว้่า บริษัทตอ้งมี
หนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนีข้องบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ โดย
ก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น  และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทาง
หนงัสือพิมพใ์นก าหนดเวลา 14 วนันัน้ดว้ย  โดยถา้มีการคดัคา้น บริษัทจะลดทนุมิไดจ้นกว่าจะไดช้ าระหนีห้รือใหป้ระกนั
เพื่อหนีน้ัน้แลว้   ในการนีบ้ริษัทจะประกาศมติการลดทุนดงักล่าวทางหนังสือพิมพแ์ละมีหนังสือแจ้ งมติการลดทุนจด
ทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษัิทไปยงัเจา้หนีข้องบรษัิทภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติในวาระการลด
ทนุดงักลา่ว    
 อนึ่ง  หลกัเกณฑก์ารลดทุนเพื่อลา้งขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจ ากัด ใหเ้ป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
บญัชี ฉบบัที่ 8/2550  เรื่อง การบนัทึกบญัชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจ ากัด  ลงวนัที่ 27 เมษายน 
2550     ทัง้นี ้ในสว่นของงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2564  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564   ปรากฏมีผลขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 905,236,937 บาท    และมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 
170,989,992 บาท ซึง่การลดทนุเพื่อลา้งผลขาดทนุสะสมของบรษัิท และสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ในงบการเงินรวมของบริษัท 
สามารถสรุปไดพ้อสงัเขปดงันี ้

รำยละเอียด ก่อนกำรลดทุนเพื่อล้ำงส่วนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำหุ้นและขำดทุนสะสม 

( มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2.00 บำท ) 

ภำยหลังกำรลดทุนเพื่อล้ำงส่วนต ่ำ
กว่ำมูลค่ำหุ้นและขำดทุนสะสม 

( มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ) 

ทนุจดทะเบียน 1,603,198,730        บาท    400,799,682.50         บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  1,310,895,013.50   บาท    327,723,753.50         บาท 

สว่นต ่ามลูคา่หุน้   (170,989,992)       บาท                         0             บาท     

ขาดทนุสะสม   (905,236,937)       บาท    (84,757,764)             บาท 

ทนุส ารองตามกฎหมาย         8,297,905        บาท                       0             บาท 

ส่วนเกินทุนอันเกิดจากการลดทุน 
(ทนุส ารองอื่น) 

   983,171,260         บาท                       0             บาท 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้    315,074,095        บาท  *    315,074,095            บาท * 

 

หมายเหต ุ *    รวมสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 315,074,095  บาท  ประกอบไปดว้ย  (1) รวมสว่นของผูถื้อหุน้ ที่ปรากฎในงบ
การเงินรวมของบริษัท ส าหรบังวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564   จ านวน 140,299,095 
บาท  และ (2) สว่นของผูถื้อหุน้อีกจ านวน 174,775,000 บาท ที่เกิดมาจากการจดัสรรเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมแ่บบ
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มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน  349,550,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.50 บาท ในช่วงการจองซือ้และการช าระคา่ซือ้หุน้ในระหวา่งวนัท่ี 5 – 9  กรกฎาคม 2564   
 การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ (ลด
พาร)์ จาก 2.00 บาท  เป็น 0.50 บาท  ตามขอ้นี ้   จะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้
และจ านวนหุน้ของบริษัท โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว ้(รวมพาร์)  จาก 0.50 บาท  เป็น 2.00 บาท กับกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  
 ทัง้นี ้ ภายหลงัจากที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564  ไดม้ีมติอนมุตัิตามวาระที่ 2. ถึงวาระที่ 5. ขา้งตน้
แลว้ บรษัิทฯ  จะด าเนินการโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม   สง่หนงัสอืแจง้มติลดทนุใหก้บัเจา้หนี ้
ต่าง ๆ   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร ์(รวมพาร)์ จาก 0.50 บาท  เป็น 2.00 บาท    และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเจา้หนี ้
สง่ค าคดัคา้นภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัไดร้บัหนงัสอืแจง้มติ  บรษัิทก็จะด าเนินการจดทะเบียนลดทนุช าระแลว้ โดยการลด
พาร ์จาก 2.00 บาท  เป็น 0.50 บาท  ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ตอ่ไป  
 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 0 ราย รวมจ านวนหุน้ 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,830,371,184 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ  โดยการลดมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้

ของบริษัทฯ (ลดพาร)์  จากเดิมมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท  เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผล
ขาดทนุสะสมที่เหลอือยูข่องบรษัิท และสว่นต ่ามลูคา่หุน้  ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท ์
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน      
และทุนช าระแล้ว ของบริษัทฯ    

  
  ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 400,799,682.50 บาท (สี่รอ้ยลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ย

แปดสบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 801,599,365 หุน้ (แปดรอ้ยหนึง่ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนั

สามรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 801,599,365 หุน้ (แปดรอ้ยหนึง่ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนั

สามรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้) 

“และทนุช าระแลว้เป็นเงินทัง้สิน้ 327,723,753.50 บาท (สามรอ้ยยี่สบิเจ็ดลา้นเจ็ดแสนสองหมืน่สามพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิสาม
บาทหา้สบิสตางค)์ จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 655,447,507 หุน้ (หกรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นสีแ่สนสีห่มื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยเจ็ด
หุน้)” 

ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 
บริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวกบัการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทท่ีตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรอื
เจา้หนา้ที่ 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน 0 ราย รวมจ านวนหุน้ 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 1,830,371,184 หุน้ 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,830,371,184 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม 1,830,371,184 100.00 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

และทนุช าระแลว้ของบรษัิท  ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามอื่นใด ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และกรรมการทกุทา่นท่ีเขา้รว่มประชมุ และกลา่วปิด
การประชมุ 

เลกิประชมุเวลา  10.52 น. 

 

     - ลายมือช่ือ -      

 (นายสเุทพ พงษพิ์ทกัษ)์ 

 ประธานท่ีประชมุ 

 

    - ลายมือช่ือ -      

 (นายสมชยั วฒิุศาสตร)์ 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานกุารบริษัท / ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ พงษพ์ทิักษ ์

ประเภทกรรมการ 

 

อาย ุ

สัญชาต ิ

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
68 ปี (เกิดปี 2497)  
ไทย 
 
 

การศึกษา - ปรญิญาโท  
รฐัศาสตร ์(บรหิารรฐักิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
นิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ DAP 82/2010 และ 
DAP 111/2014 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน 
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการบรษัิท บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- อาจารยส์อนพิเศษระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท หลกัสตูร M.B.A.Mini 

M.B.A. วิชาการจดัการภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช,มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
,มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล,กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน,
กรรมการสรรหา และกรรมการอสิระ 

  บรษัิท โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
- สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

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

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 

ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์   มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน 
ตรวจสอบภาษีระดับสูง ส  านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และไดน้ า
ประสบการณ ์ความรูแ้ละความเช่ียวชาญดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ และ
สนบัสนุนการด าเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชนต์่อการท างาน
ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนราวดี วรวณิชชา 

ประเภทกรรมการ 

 

อาย ุ

สัญชาต ิ

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
57 ปี (เกิดปี 2508)  
ไทย 
 
 

การศึกษา - ปรญิญาโท  
ดา้นการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัโซเฟีย ประเทศญ่ีปุ่ น 
บรหิารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลยัวอรว์ิค ประเทศองักฤษ 
- ปรญิญาตร ี 
คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน 
ประสบการณ ์ - กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

  บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
  บรษัิท ฟูด้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานผูอ้  านวยการฝ่ายลงทนุ และบรหิารจดัการโรงแรม  
  บรษัิท ซีพี แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการอาวโุส : Investment and Hotel Management  
  บรษัิท ซีพี แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  Khonkaen International Trade and Exhibition Center (KICE)  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

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

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นางสาวนราวดี วรวณิชชามีความรู ้และประสบการณท์างดา้นการจดัการองคก์ร 
การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้น าประสบการณ์ ความรูแ้ละความเช่ียวชาญ
ดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ และสนบัสนนุการด าเนินการของบริษัทอย่าง
เต็มที่อนัเป็นประโยชนต์อ่การท างานของคณะกรรมการบรษัิท 
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ประวัตกิรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ-นามสกุล นายณรงค ์โชคพิบูลการ 

ประเภทกรรมการ 

อาย ุ

สัญชาต ิ

กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
52 ปี (เกิดปี 2513) 
ไทย  
 
 

การศึกษา - ปรญิญาโท ทางการตลาดภาคภาษาองักฤษ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  Advanced Management Certificate จาก Harvard Business School 
- ปรญิญาตร ี 
 คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2564  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 เดือน  
ประสบการณ ์ - CEO – Digital Arts Network และ Executive Director 

  TBWA Group Thailand 
- Managing Director 
  Y&R Thailand 
- Chief Client Officer 
  Y&R Thailand 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั /  
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมม่ี- 

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

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 ครัง้  
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 7 ครัง้  
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้  
 

ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

- นายณรงค ์โชคพิบลูการมีความรู ้และประสบการณท์างดา้นการตลาด สือ่โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และไดน้ าประสบการณ ์ความรูแ้ละความเช่ียวชาญดงักลา่วมาใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ และสนับสนุนการด าเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็น
ประโยชนต์อ่การท างานของคณะกรรมการบรษัิท  

 
 
 
 
 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
- การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจะมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 
 
-ไมเ่ป็น- 
-ไมเ่ป็น- 
-ไมเ่ป็น- 
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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 หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะ
ตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

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

(4) ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทยอ่ย 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 ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 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 หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น
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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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2565   เก่ียวกบัการ ลดทุนจดทะเบียน  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General mandate) และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ดงัต่อไปน้ี  

1. การลดทุนจดทะเบียน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน  42,955,351 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  
357,844,331.50 บาท   โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน  85,910,702 หุน้   มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  อนัประกอบไปดว้ยหุน้ดงันี ้ (1)  เป็นหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 3 (B52-W3) ซึ่งไดห้มดอายลุงแลว้  จ านวน  2,898,198  หุน้   และ (2) เป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
ของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2564  จ านวน  83,012,504 หุน้  

2. การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

2.1  การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) อีกจ านวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
214,706,598 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สามญั ไม่เกิน 214,706,598 0.50 107,353,299 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 3.2 
 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 3.2 ขอ้ 4 และขอ้ 5 
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3. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน   

จ านวนไม่เกิน  214,706,598 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท    คิดเป็นจ านวนรวม  107,353,299  บาท  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

3.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
 

ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

- 
- 
 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

            
3.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น
สามญั 

(หุ้น) 

ร้อยละต่อ 
ทุนช าระ
แล้ว1/ 

 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 

วันเวลาจองซือ้ 

และช าระเงนิค่า
หุ้น 

 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 143,137,732 20 
 

- - - 
- 

รายละเอียดในหมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากดั 71,568,866 10 - - - รายละเอียดในหมายเหตุ 
       

         1/ ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565  ในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจด 
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) อีกจ านวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
214,706,598 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ (1) ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม  และ 
(2) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)    

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ 

บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั 
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เพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 214,706,598 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหมข่องบริษัทจ านวนไมเ่กิน 143,137,732 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50  

บาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ  20 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจุบนั ( ทนุช าระแลว้ของบริษัท ณ ปัจจุบนั มีจ านวน  715,688,663 หุน้)   
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรอื 

แบ่งเป็นสว่น ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ  รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุใหม่ดงักลา่วไดท้กุประการ  อาทิเช่น  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิการจดัสรรหุน้  ( Record Date  : XR )   วตัถปุระสงคใ์น
การออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย   อตัราการจดัสรร  วิธีการจดัสรรและช าระเงินคา่
หุน้  เป็นตน้   รวมถึงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาการเสนอขาย  การจองซือ้และรบัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ  การก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ  ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควร  ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความใน
เอกสาร  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราว ๆ  
ตามการช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในแตล่ะคราว  รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ส  านกังาน 
ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

อนึง่  การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate ) 

ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่บรษัิทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป  หรอืภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดั
ใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหมข่องบริษัทจ านวนไมเ่กิน 71,568,866 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50  

บาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ  10 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ ปัจจุบนั ( ทนุช าระแลว้ของบริษัท ณ ปัจจุบนั มีจ านวน  715,688,663 หุน้)   
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement)  ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  เพื่อเสนอขายในคราว
เดียว หรือแบ่งเป็นสว่น ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ    ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558   เรื่อง การอนญุาตให้
บรษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่บคุคลดงักลา่วตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551  เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูหลกัการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  และฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติม  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ  
ซึง่ตอ้งไมต่  ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในแต่ละคราว   อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
สว่นลดได ้แตต่อ้งไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว  

  ทัง้นี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น  การสรรหานกัลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement)  การก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไขและรายละเอียดที่
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เก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการไดส้ินทรพัยม์า   การ
เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และลงนามใน
เอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  รวมถึงการก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือ
ขอ้ความในเอกสาร  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยไ์ด้
เป็นคราว ๆ  ตามการช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว   รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และการน าสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ ส  านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

   การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัขา้งตน้  ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไมท่ าใหผู้ท้ี่จองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุรายใหม่รายใดถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มผ่านจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554  เรือ่งหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ  และในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท     

  การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม (1) และ (2)  รวมกนัแลว้ทัง้หมดไม่เกิน  214,706,598 หุน้   หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 
ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหม้ีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวน  
357,844,331.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นช าระแล้วจ านวน  715,688,663 หุ้น  (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)  ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิใด ๆ ของ
บรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2560    

3.3 การด าเนินการของบริษัทกรณีทีม่เีศษของหุ้น 

 กรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการค านวณสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เศษของหุน้ดงักล่าวใหปั้ดท้ิง  และบริษทัจะด าเนินการขอ
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

4.        ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  ในวนัท่ี  21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวธีิการประชุมผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  ซ่ึงจะท าการถ่ายทอดสดการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  จากหอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 7  
อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร์  เลขท่ี 973  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี................................. จนกวา่การ
ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

5.          การขออนุญาตลดทุน/เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 
5.1        บริษทัจะตอ้งจดทะเบียนลดทุน - เพ่ิมทุนจดทะเบียน การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน 

เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                5.2        บริษทัจะตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพิจารณารับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

บรษัิทขออนมุตัิเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate)  จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อควำมคลอ่งตวัและ 

ควำมรวดเรว็ในกำรระดมทนุในกรณีที่บรษัิทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินเพิ่มทนุ  และท ำใหบ้รษัิทมีแหลง่เงินทนุที่มีควำมพรอ้มส ำหรบั
กำรลงทุนหรือกำรขยำยธุรกิจในอนำคตไดอ้ย่ำงทันกำล  โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำอนุมัติ กำรจัดสรรหุน้เพิ่มทุน  
วตัถุประสงคแ์ละกำรใชเ้งินทนุในส่วนที่เพิ่ม  รวมทัง้รำยละเอียดต่ำง ๆ ของกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนในส่วนนี ้ และบริษัทจะ
เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนดตอ่ไป 

 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1  การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษทั  และ 
ส่งผลใหโ้ครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมัน่คงยิง่ข้ึน อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว 

7.2  มีเงินทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  และท า 
ใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีมีความพร้อมส าหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตต่อไป  

8.           ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

8.1  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงั 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด  อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรา
นอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั   

8.2  สทิธิในกำรรบัเงินปันผลของผูร้บัไดก้ำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะมีสทิธิเทำ่เทียมกนักบัผูถื้อ 

หุน้สำมญัของบริษัททกุรำย  หำกผูถื้อหุน้ดงักลำ่วมีรำยช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิผูถื้อหุน้ที่ ไดร้บั
เงินปันผล 
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9    รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 9.1  ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป  (General Mandate) 

 -   ในส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering)  หากผูถื้อหุน้เดิม
ใชสิ้ทธิจองซ้ือตามสิทธิท่ีตนไดรั้บทั้งจ านวน จะไม่มี ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด  

-  ในส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อ 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  ดงัน้ี 

 Control Dilution    =                               จ านวนหุน้เพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ PP    

                                                                ( จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้   +  จ านวนหุน้เพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่  PP   ) 

    =                      71,568,866   

                                                                                           ( 715,688,663 + 71,568,866 ) 

    =    9.09 % 

 9.2   ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate)  

 -   ในส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering)  ผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  จะข้ึนอยูก่บัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัในภายหลงั  
และบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดต่อไป  

-  ในส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ 
(Price Dilution)  จะข้ึนอยูก่บัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)   ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติัในภายหลงั   อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา
เสนอขายเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาด  (ราคาท่ีมีส่วนลดสูงสุด)  จะมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  ร้อยละ 
0.90  (ราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายในแต่ละคราว)   

10   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 4/2565 14 มีนำคม 2565 

2 วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 (Record Date) 

30 มีนำคม 2565 

3 วนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 21 เมษำยน 2565 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

42 
 

4 จดทะเบียนลดทนุ - เพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์

ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ี   
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5 กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ บคุคลในวงจ ำกดั แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 

Mandate) 

จะก ำหนดขึน้ภำยหลงัจำก
ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อ
หุน้ในครัง้นี ้ 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                                                                   ลำยมือช่ือ......................................... กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
    (นางสาวนราวดี วรวณิชชา) 
 ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
                                                               ลำยมือช่ือ..........................................กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
                                                                           (นำยณรงค ์โชคพิบูลกำร) 
                                                                  ต  ำแหน่ง รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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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 าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า
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
ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้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) กิจการอื่น ๆ 

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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานที่ ประชุม
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 หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(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. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพเ์ป็น
เวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

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

 เมื่อบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน
ส ารองสว่นล 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
เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้

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

ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ 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 ุ   :     68  ปี (เกิดปี 2497) 
 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 ุ   :     62  ปี (เกิดปี 2503) 
 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 ุ   :     40  ปี (เกิดปี 2525) 
 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 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 21 เมษายน 2565 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 ุ68 ปี 
 ที่อยูส่  าหรบัติดตอ่ 111/165 อาคารชดุบา้นสวนสโุขทยั ถนนสโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  

2) นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ62 ปี 

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

3) นางอารยา สลัเลขวิทย ์  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ40 ปี  
 ที่อยูส่  าหรบัติดตอ่ 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยผูถื้อหุน้สามารถระบุช่ือกรรมการผูร้บัมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะ และสามารถส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัททาง
ไปรษณียไ์มน่อ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 

 

ข้อปฎิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว ้มายงั

บรษัิทภายใน วนัท่ี  15 เมษายน 2565  เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบยีนรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จะสง่ Link ส าหรบัการ

เขา้รว่มประชมุและคูม่ือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ทา่นไดส้่งมาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธี

ดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์

กรณีผู้ถอืหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูลทำง 

E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบท่ีx) โดยขอให้

ทา่นระบ ุอีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของทา่น ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  
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2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร

ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอให้

ผูถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายแุละลงลายมือ

ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายแุละลงลายมือ

ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายุ

และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายุ

และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ลา่ว

ขา้งตน้ 
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กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ ไมใ่ชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร

ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรอื โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้ (ในกรณี

เป็นนิติบคุคล) 

3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้ม

เอกสารประกอบตา่ง ๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษัิท ภำยในวันที ่15 เมษำยน 2565   (7-10 วันก่อนวนั
ประชุม บริษัทระบุวันให้ชดัเจน) 

 ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th 

 ช่องทางไปรษณีย ์: บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนน

เพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ทา่นจะ

ไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้าน

ระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั 

E-Mail ดงักลา่วภายในวนัท่ี  19 เมษายน 2565  ใหต้ิดตอ่บรษัิทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 

4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

mailto:Somchai.w@b52.co.th
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ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถงึ

เวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน

เสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

 

*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทำงมำที่บริษัท*** 

 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรอืไมส่ามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่าน

อื่นเขา้รว่มประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉันทะ 

(เอกสารแนบที่X) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไวพ้รอ้มเอกสาร

ประกอบ ใหบ้ริษัท ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 (7-10วันก่อนวันประชุม บริษัทระบุวันเวลำให้ชัดเจน) ผ่าน

ช่องทางตอ่ไปนี ้

 ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th 

 ช่องทางไปรษณีย ์: บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนน

เพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามที่ทา่นไดร้ะบมุา

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสทิธิออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ 

Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและด

ดูแลหุ้น  

กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

นิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัสง่ขอ้มลู ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th 

 ช่องทางไปรษณีย ์: บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนน

เพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวำระ

ใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 อีเมล ์: Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th 

 โทรศพัท ์: 02-6560189 ตอ่ 111, 317 

 ทางไปรษณีย ์: บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหวา่งการประชมุ ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งระบุ

ช่ือและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจ้าหนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากคูม่ือการเขา้รว่มประชมุที่ถกูจดัสง่

ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี  ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษัิทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดตอ่บรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุว้

ใน E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 
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อากรแสตมป์ 

20 บาท 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 

                     ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 
 

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.....68.... 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.......62....... ปี อยู่บา้นเลขที่.........100/50…..…ซอย...........-.............
ถนน.....กรุงนนทจ์งถนอม......ต าบล/แขวง.....มหาสวสัดิ.์.…อ าเภอ/เขต......บางกรวย..…จงัหวดั.......นนทบรุ.ี....
รหสัไปรษณีย.์...11130....  หรอื 
 
.....นางอารยา สลัเลขวิทย.์.......อาย.ุ....40..... ปี  อยู่บา้นเลขที่……..799/196…….... ซอย..........-…......
ถนน......พระราม 3......ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง..…อ าเภอ/เขต....ยานนาวา....…จงัหวดั......กรุงเทพฯ.....
รหสัไปรษณีย.์......10120......  
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่  21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยถา่ยทอดจาก บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่  973  อาคาร 
เพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืที่จะพงึเลือ่น
ไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดว้ย 
 

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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หนังสอืมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

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........................ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................... 

อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวดั................................. รหสัไปรษณีย.์..............................  หรอื
.........นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์.............อาย.ุ....68.... ปี อยู่บา้นเลขที่..... 111/165……ซอย.........-...........
อาคาร….ชดุบา้นสวนสโุขทยั……..ถนน......สโุขทยั......ต าบล/แขวง........ดสุติ.......อ าเภอ/เขต.......ดสุติ............ 
จงัหวดั.........กรุงเทพฯ…... รหสัไปรษณีย.์......10300…........  หรอื 

........นายจ านรรจ์ กุลนรตัน์............อายุ....62..... ปี  อยู่บา้นเลขที่……100/50……ซอย........-........... 
ถนน........กรุงนนทจ์งถนอม........ต าบล/แขวง......มหาสวสัดิ.์.......อ าเภอ/เขต......บางกรวย......จงัหวดั.....นนทบรุี..…
รหสัไปรษณีย.์.......11130..........  หรอื 
........นางอารยา สลัเลขวิทย.์...........อาย.ุ...40..... ปี  อยู่บา้นเลขที่…..….799/196…... ซอย…....-……..
ถนน......พระราม 3.......ต าบล/แขวง......บางโพงพาง.…อ าเภอ/เขต.....ยานนาวา......จงัหวดั......กรุงเทพฯ….
รหสัไปรษณีย.์....10120……. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี -52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่  973                          
อาคาร   เพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2564 

 

 

อากรแสตมป์ 

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

   วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 
 
                การลงมติ : วาระนีไ้มต่อ้งมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

                      
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายส าหรับปี 2564 

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

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

  (5.1) นายสุเทพ   พงษพ์ทิักษ ์
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

 (5.2) นางสาวนราวดี วรวณิชชา 

     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง    

                (5.3) นายณรงค ์โชคพิบูลการ 

     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

          วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2565 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
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  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท     

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

  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

  วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกนิ 214,706,598 หุน้  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  บี-52 แคปปิตอล จ ากดั  (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 
2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถา่ยทอด
จากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชั้น 7 ถนน  เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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...........................................................................................................................................  
   (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 
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หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

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   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 
   หุน้บรุมิสทิธิ……………….…….หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …………..…....เสยีง 

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

อ าเภอ/เขต............................................. จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย.์....................................  หรอื 
 ...........นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์........ อายุ........68….... 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.ุ......62........ ปี    อยู่บา้นเลขที่...….100/50…… ซอย....-..........

ถนน.......กรุงนนทจ์งถนอม.......ต าบล/แขวง......มหาสวสัดิ.์.…อ าเภอ/เขต.......บางกรวย……จงัหวดั.......นนทบรุี.... 
รหสัไปรษณีย.์....11130……หรอื 
..........นางอารยา สลัเลขวิทย.์........อาย.ุ......40...... ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี….....799/196…….. ซอย…......-……...

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท ์ทาว
เวอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา  
และสถานที่อื่นดว้ย 

 

อากรแสตมป์ 

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

 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2564 

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

   วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 
 
                การลงมติ : วาระนีไ้มต่อ้งมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
   

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

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

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรับปี 2564 

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

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง….…. เสียง 

       การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    (5.1) นายสุเทพ พงษพ์ทิักษ ์
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                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
    (5.2) นางสาวนราวดี วรวณิชชา 

                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
                        (5.3) นายณรงค ์โชคพบิูลการ 

                          เห็นดว้ย………เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย……….เสยีง        งดออกเสยีง……. เสียง 
   

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2565 
 

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

   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
             (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย...........เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย...........เสยีง     งดออกเสยีง........... เสยีง   

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

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

  วาระที่ 10 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
214,706,598 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

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

  วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
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            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย...........เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย...........เสยีง     งดออกเสยีง........... เสยีง     

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6)    ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่

เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

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

แทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
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3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั  (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอด
จากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุม 

 

 
 

หอ้งประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
อาคารเพรสิเด้นท ์ทาวเวอร ์ช้ัน 7 ถนนเพลินจติ  
แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ก าหนดประชุมในวันที ่21 เมษายน 2565  
เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.  
เริ่มด  าเนินการประชมุเวลา 10.00 น.  

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

ขั้นตอนการรับขอ้มูลเพือ่เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล ์

1. เมื่อผูถื้อหุน้ไดร้บักำรตรวจสอบยืนยนัตวัตนจำกบรษัิทฯ แลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลจ์ำก E-Meeting Service 

ซึง่จะจดัสง่โดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (e-agm@ojconsultinggroup.com)  

2. ใหผู้ถื้อหุน้ ตรวจสอบ ช่ือ นำมสกลุ และวนั เวลำที่ทำ่นสำมำรถกด Link เพื่อเขำ้รว่มประชมุ  

3. เมื่อถึง วนัและเวลำที่ก ำหนด ใหก้ดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะใหก้รอก เลขที่บัญชีผู้ถอืหุ้น และ 

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหุน้) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”  

 

 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ กดเขำ้ Link ก่อนเวลำทีก่  ำหนด ระบบจะแจง้วำ่ “ระบบยงัไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online” 
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คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

4. กดปุ่ ม “ยนืยนัเข้าร่วมประชุม”  

 

5. เมื่อยืนยนัเขำ้รว่มประชมุแลว้ จะมีปุ่ มใหเ้ลอืก 2 ปุ่ มคอื E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

 

6. กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเขำ้ชมระบบภำพและเสยีงสดจำกทีป่ระชมุ 

7. กดปุ่ ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

การใช้งาน E-Meeting 

1. เมื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุกดปุ่ ม “E-Meeting” กรณีที่ใชใ้น Laptop จะมีกำรเปิดหนำ้ตำ่งใหมข่ึน้มำตำมรูป ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” 

 

2. กด Join from Your Browser 

 

 

หนำ้ตำ่งใหม่จะถกูเปิดขึน้มำ 

กด Join from Your Browser 

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

3. จะปรำกฎหนำ้จอเพื่อใหใ้สช่ื่อผูถื้อหุน้ โดย 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ใหก้รอกช่ือ นำมสกลุของเจำ้ของหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหก้รอกช่ือนติิบคุคล  

 

 

4. เมื่อกรอกช่ือแลว้ใหก้ด “Join” 

 

 

ใสช่ื่อ นำมสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจำ้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจำ้ของหุน้เป็นนิติบคุคล 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

5. จะมีขอ้ควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุ รอผูด้  ำเนินกำรประชมุ

ตรวจสอบขอ้มลู และยอมรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

 

 

6. เมื่อไดร้บักำรตรวจสอบแลว้จงึสำมำรถเขำ้รว่ม E-Meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงได ้

เมื่อเขำ้หอ้งประชมุแลว้ จะตอ้งเปิดไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอรต์นเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

 

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน

ของคอมพวิเตอร ์

***กรุณำเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

7. กด “Allow“ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงไมโครโฟน 

 

 

8. เมื่อเขำ้สู ่E-Meeting สมบรูณจ์ะไดห้นำ้จอตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

การยกมือสามารถท าได้ เม่ือผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ตอ่ไปนี ้

1. กดไปท่ีปุ่ ม “Reaction” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 

2. กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรำกฎขำ้งช่ือของผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรยกมือ 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

3. เมื่อสอบถำมเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นกำรเอำมือลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรเอำมือลง 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

กรณีที่ผู้ถอืหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถท าได้ดังนี ้

1. คลิก๊ที่ปุ่ ม “Chat” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

2. เมื่อกดปุ่ ม Chat แลว้ จะมีเครือ่งมือขึน้มำตำมรูป ในกำรพิมพข์อ้ควำมทำง Chat ใหท้ำ่นเลอืกผูร้บัโดยสง่ค ำถำมไปที่ 

ABCD Q&A (ช่ืองำน Q&A) เทำ่นัน้ 

กรณีที่ทำ่นไมไ่ดเ้ลอืกตำมทีแ่จง้ ค ำถำมของทำ่นจะสง่มำไมถ่งึทำงบรษัิท ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุพมิพข์อ้ควำม ตรงพืน้ท่ีตำมรูป

ดำ้นลำ่ง และเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพข์อ้ควำมตรงนี ้และ

กด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

การใช้งาน E-Voting 

1. ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สำมำรถเลอืกกำรลงคะแนน “เห็นดว้ย”, “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

ส ำหรบัวำระแจง้เพื่อทรำบ ผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะไมส่ำมำรถลงคะแนนได ้

 

2. เมื่อกดเลอืกกำรลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอกีครัง้นงึวำ่ ยืนยนักำรลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็น

กำรยืนยนักำรลงคะแนน  

กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ตอ้งกำรเปลีย่นกำรลงคะแนนสำมำรถท ำได ้ดว้ยกำรกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ 

3. เมื่อทำ่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้ำ่นกลบัมำยงัหนำ้ตำ่ง E -Meeting (Zoom) เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของกำร

ประชมุตอ่ โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรรวบรวมคะแนนทัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน 

*** กรณีทีว่าระได้ถกูปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้  
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How to participate in an E-AGM 

1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document 

is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.   

(e-agm@ojconsultinggroup.com). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.  

2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date 

mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)  

3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill 

shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport 

Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.  

 

mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com


คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting” 

 

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as 

below 

 

6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom 

7. Click at “E-Voting” to cast your vote.  



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
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Instruction : E-Meeting 

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as 

below  

 

2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click 

here” as below 

 

The new tab will be opened 

Click Join from Your Browser 

Click “Cancel” 
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3. Please type shareholder’s first and last name in below text box.  

 

4. Click “Join” as below. 

 

Enter the name type shareholder’s first and last name 
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5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait 

until the host verify all information and let you in the meeting.   

 
6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below 

picture. (If you would like to speak, please don’t forget to allow the zoom to use microphone) 

 

 

Click “Join Audio by Computer”  

***Please don’t forget to allow the zoom to use microphone 
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7. Click “Allow” 

 

 

8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.  
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How to ask question by speak through microphone 

1. Click at “Reaction” as below 

 

2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below 

 

Click here to “Raise Hand” 
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3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once 

you finish, please click “Lower Hand”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to “Lower Hand” 
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How to ask question by Chat 

1. Click at “Chat” as below 
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2. The text box will displayed as below. To type a message by Chat, you have to select a recipient 

to send ABCD Q&A question only.  If you do not select, your question will not be sent to the 

company. You can type your question and press Enter to send your question to ABCD Q&A 

 

 

 

 

 

 

 

type your question 

and press Enter to 

send your question 
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How to case your vote by E-Voting 

1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “E-

Voting”. There are 3 options to vote in each agenda ( Approve, Disapprove and Abstain)  

 

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to 

change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda 

is closed.  

3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your 

meeting.  

 

 


