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ประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอืหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค

 ดวยบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)  จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ในวันศุกรที่ 
22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเทานั้น เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1:  คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ 
วัตถุประสงคและเหตุผล:  ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณารับทราบ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ที่เสนอตอท่ีประชุมเก่ียวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา  - 
รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2564 ไดแสดงไวในรายงานประจําป แบบ 56-1 
One Report 2564 ซ่ึงไดจัดสง QR Code ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในคร้ังน้ี และเพื่อความ
สะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัดรายงานฯดังกลาวแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1  

ความเห็นคณะกรรมการ:     เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ใน
รอบป 2564 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 รับทราบ 

การลงมติ: วาระนี้เปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

วาระที่ 2:  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 
วัตถุประสงคและเหตุผล:   ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดง
ความเห็นใหเสร็จสิ้น และใหท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาสอบทาน กอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูสอบบัญชีรับ 
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อนุญาต รวมท้ังคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดแสดงไวในรายงานประจําป แบบ 56-1 One 
Report 2564 ของบริษัทฯ  ซ่ึงไดจัดสง QR Code ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในคร้ังน้ี และ
เพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคดัหนารายงานผูสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมดวยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
แสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง:  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณางบ
การเงินประจําปของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  เห็นวา งบการเงินมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  เห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป   

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมี
เง่ือนไขไวแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีดังกลาว 

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล:   ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจายเงินปนผลใหจาย
จากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล การจายปนผลตองไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้ง
คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนน้ันได เมื่อคณะกรรมการประกาศ
จายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  

บริษัทฯ ได จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท) เทากับรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวครบถวนแลว  

สําหรับป 2564 กลุมบีอีชี เวิลด มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของบีอีซี เวิลด ที่

แสดงในงบการเงินรวม จํานวน 761,647,278บาท (เจ็ดรอยหกสิบเอ็ดลานหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองรอยเจ็ด

สิบแปดบาท) และแสดงกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงิน

รวม เปนจํานวนเงิน 2,876,437,035 บาท (สองพันแปดรอยเจ็ดสิบหกลานสี่แสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามสิบหา

บาท) โดยท่ีงบการเงินเฉพาะของบริษัท เปนกําไรจํานวนเงิน 470,938,236บาท (ส่ีรอยเจ็ดสิบลานเกาแสน

สามหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบหกบาท) และแสดงกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงิน 4,797,502,918 บาท (ส่ีพันเจ็ดรอยเกาสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันเการอย

สิบแปดบาท);   

. 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2565 ประชมุวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การจายเงินปนผลของบริษัท เปน “บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เปน

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมหลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ ในแต

ละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะการตลาด สถานะเงินสดของบริษัท 

และแผนการลงทุนตางๆในอนาคต” 

คณะกรรมการพิจารณามีมติเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ใหพิจารณาจัดสรรเงินกําไรป 
2564 เปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ในอัตรา  0.25 บาทตอหุน (ย่ีสิบหาสตางค ) เปน
จํานวนเงินรวม 500,000,000บาท (หารอยลานบาท) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 65.65 ของกําไรสุทธิป 2564 จาก
ผลการดําเนินงานสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดยเสนอใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมของ
กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิท้ังจํานวน; และเสนอใหกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2564 (Record Date) ในวันศุกรที่ 29 
เมษายน 2565 และเสนอใหจายวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 

อนึ่ง เมื่อหักเงินปนผลงวดหลังน้ี จะคงเหลือเปนเงินกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
อีกจํานวน 4,297,502,918บาท (สี่พันสองรอยเกาสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันเการอยสิบแปดบาท) และเหลือ
อีก 2,376,437,035บาท (สองพันสามรอยเจ็ดสิบหกลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบหาบาท) ในงบ
การเงินรวม 

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4:  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล:        ตามท่ีมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวนไมนอยกวา 5 คน และกําหนดให 1 ใน 3 ของ
กรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุด 
เปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 13 คน ในป 2565 มีกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง รวม 3 คน 
ประกอบดวย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 คน ที่ครบกําหนดออกตาม
วาระในปนี้  ไดแก 
(1) นายสมชัย บุญนําศิริ     -  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,  

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง 
(2) นายชาญศักด์ิ เฟองฟู   -  กรรมการอิสระ 
(3) นายแมทธิว กิจโอธาน  -  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหาแลวเห็นวา กรรมการท่ี
ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ทั้ง 3 คน เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และไมมีประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  อีกทั้งที่ผานมา 

. 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ) 

กรรมการเดิมไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน  อีกทั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความรูความเขาใจ
ในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทเปนอยางย่ิง;  และ เน่ืองจากขอบังคับของบริษัท มิไดหามมิ
ใหเลือกกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปตามเดิม   
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอชื่อ กรรมการเดิมที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในปนี้ท้ัง 3 คน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหนงตามวาระในปนี้ ท้ัง 3 คน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาเลือกต้ังให
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 3 คนน้ี กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง; 

ขอมูลและประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี 4      

ความเห็นคณะกรรมการ:      คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการผูมสีวนไดเสีย พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชนสูงสุดของบริษัท
แลว เห็นวา กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ทั้ง 3 คน ดังท่ีกลาวขางตน มี
คุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีประสบการณในธุรกิจส่ือ ธุรกิจผลิตและจัดหารายการ และธุรกิจ
อ่ืนที่เก่ียวของ เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท  รวมทั้ง โดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือให
แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีก
ทั้งบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อในคร้ังน้ี ไดผานกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง อยางรอบคอบและระมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงเห็นควรเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกต้ัง   (1) นายสมชัย บุญนํา
ศิริ  (2) นายชาญศักด์ิ เฟองฟู  และ(3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนง
ตามวาระในปนี้ท้ัง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 5:  พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล:    ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาท่ี ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุม และเงิน
บําเหน็จ    

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเสนออัตรา
คาตอบแทน และผลประโยชนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาท  ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ ปจจัยสภาพเศรษฐกิจ 
เปาหมาย และผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม  โดยคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนของกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดยอย ตองเหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
บริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดธุรกิจ สินทรัพยและอยูในอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน ซึ่งท่ีผานมา บริษัทฯไดจาย
คาตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุม และเงินบําเหน็จ  
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหนาที่ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล  และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท 
โดยไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  หรือที่มีขนาดเทียบเทา
กันแลว เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2565 เปนอัตราเดิมเทากับป
กอน ดังนี้ 

ก.  เบ้ียประชุม: 
1.) กําหนดเงินเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง เปนดังน้ี 

- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท) 
- กรรมการทานอ่ืน ทานละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท) 

2.)  กําหนดเงินเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ แตละคร้ัง ดังน้ี 
- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นหาพันบาท) 
- กรรมการทานอ่ืนในคณะอนุกรรมการทุกชุด ทานละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท) 

ข.  เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดลานบาท) เทากับปกอน โดย
ขอใหที่ประชุมผูถือหุน มอบใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการจํานวนดังที่กลาว
ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ อัตราเงินคาตอบแทนกรรมการท่ีเสนอสําหรับป 2565 นี้ เปนอัตราที่ที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2564 
อนุมัติ หรือคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปกอน  

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 6:  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล:    เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญ
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ทั้งน้ี ในการ
แตงต้ังผูสอบบัญชีนั้นจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเส่ียง  พิจารณาคัดเลือก 
เสนอแตงตั้งหรือเลิกจางผูสอบบัญช ี และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นรวมกันที่จะเสนอช่ือ  
(1)  ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ 
(2)  นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ  
(3)  นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5202 และ/หรือ  
(4)  นางสาวรัตนชรินทร เจริญกิจไพเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037  
แหง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทสําหรับรอบป
บัญชี 2565 อีกปหน่ึง; เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาเปนท่ียอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชี 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ) 

มีความเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตลอดจนไมมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯและบริษัทยอยแตอยางใด โดยท่ี ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เร่ิมต้ังแตป 2561 ถึงปจจุบัน รวมเวลา 4 ป 

ทั้งนี้ กอนนําเสนอคาสอบบัญชีป 2565 ขอแจงใหทานผูถือหุนรับทราบเก่ียวกับ คาสอบบัญชีที่จายจริง
สําหรับป 2564 เปนยอดรวมเทากับ 3,667,000 บาท เทากับท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 อนุมัติ
ไว  

สําหรับคาสอบบัญชี ป 2565 ผูสอบบัญชีลดคาสอบบัญชี สําหรับป 2565 เหลือ 3,480,000  บาท (สามลาน
ส่ีแสนแปดหม่ืนบาท) โดยลดลงจากป 2564 เปนจํานวน 187,000 บาท  รวมลดลง 5.10% ปรับเพ่ิม/ลด
คาสอบบัญชีใหเหมาะสม ตามปริมาณงานท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึน/ลดลง ในป 2565 ตามแผนงานปรับโครงสราง
กลุมบริษัท ที่มีการลงทุนเพิ่ม และมีแผนจะยุบเลิกบริษัทยอยท่ีไมไดประกอบกิจการ  ตามนโยบายการปรับ
โครงสรางธุรกิจของกลุมบีอีซี เวิลด  

สําหรับป 2565 ป 2564 (+/-) (+/-) 

(ปที่เสนอ) บาท % 

คาสอบบัญชีประจําป 3,480,000 3,667,000 -187,000 -5.09% 

- คาสอบบัญชีในสวนของบริษัทฯ 1,350,000 1,350,000 0 0.00% 

- คาสอบบัญชีบริษัทในเครือ 2,130,000 2,317,000 -187,000 -8.07% 

คณะกรรมการตรวจสอบฯพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีเสนอมาในคร้ังน้ีมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงานท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน/ลดลงตามแผนงานปรับโครงสรางกลุมบริษัท ที่มีการ
ลงทุนเพิ่ม หรือที่มีแผนจะยุบเลิกบางบริษัทที่ไมไดประกอบกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นควร
เสนอคาสอบบัญชีป 2565 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯวา ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงต้ัง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378 และ/หรือ นาย
ชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวรัตนชรินทร เจริญกิจไพเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7037
แหงบริษัทสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบป
บัญชี 2565 อีกปหน่ึง;  และท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมบี
อีซี สําหรับป 2565 จํานวนรวม 3,480,000บาท (สามลานส่ีแสนแปดหมื่นบาท) แยกเปนคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีเฉพาะสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีเสนอมาในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ปริมาณงานท่ีคาดวามีของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

การลงมติ:  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  ผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ) 

อนึ่ง  บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธเิขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564;  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลาดังกลาวขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชมุ บริษัทฯไดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ – 
ตามท่ีไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี, เพ่ือโปรดพิจารณามอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซ่ึงอาจจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรอกแบบ
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะสงกลับมายังบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให
ครบถวน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ดวย จักขอบคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายสมชัย บุญนําศิริ) 
   ประธานกรรมการ 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 1 

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 1 

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ (ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 

 23  64



ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 

 26  64



ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุ วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี(ตอ) 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3 

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และ 
อนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2564

นโยบายการจายเงินปนผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2565 ประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไดมีมติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงิน

ปนผลของบริษัท เปน “บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมหลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ ในแตละป ทั้งน้ี การจายเงินปนผล

จะข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะการตลาด สถานะเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนตางๆในอนาคต” 

ผลประกอบการป 2564 และขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

จากงบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มี 

งบการเงินรวม  

• กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของบริษัทใหญ) 761,647,278 บาท 

• กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร  2,876,437,035 บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

• กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของบริษัทใหญ)    470,938,236 บาท 

• กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร  4,797,502,918 บาท 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

หมายเหตุ * อัตราเงินปนผลที่เสนอตอที่ประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจาย 

2564 2563 2562 2561 

อัตรากาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิตอหุน 0.38 (0.11) (0.20) (0.17) 

อัตราเงินปนผลตอหุน 0.25* - - - 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 65.65%* - - - 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที ่4: 
ประวัตขิองบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระป 2565 

ขอบังคับของบริษัท กำหนดวา  ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดย
ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกอน ถาจำนวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมไดให
กรรมการออกตามจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตำแหนงอีกก็
ได 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการที่มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ไดพิจารณากำหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหวางการดำรงตำแหนง ดังน้ี  
1.)  เปนกรรมการซ่ึงอาจถือหุนของบริษัทไดแตตองไมเกินรอยละ 0.5 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
2.)  เปนกรรมการที่ไมทำหนาที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทยอย  
3.)  เปนกรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม   
4.)  ตองไมเปนญาติสนิทหรือเปนบุคคลซ่ึงรับหรือมีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม  
5.) เปนผูซ่ึงไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลตอการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ  
6.)  ตองไมเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจำในชวงสองปกอนดำรงตำแหนง 

สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 มีกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระในปน้ี ไดแก 
1.)  นายสมชัย บุญนำศิริ  –  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ และ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 
2.)  นายชาญศักดิ์ เฟองฟู  –  กรรมการอิสระ 
3.) นายแมทธิว กิจโอธาน  –  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นตอที่ประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจำป 2565  เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ ง นายสมชัย บุญนำศิริ , 
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู และนายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปน้ี  กลับเขา เปน
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 คน เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรร
หาฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการแลวเห็นวา เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม โดย
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท  ไมมีลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ
ไมมีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี 
สามารถชวยกำกับดูแลกิจการ สรางประโยชนอยางย่ังยืนใหแกกลุมบริษัท;  ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มี
ความระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป    

โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที ่4: 

ประวัตขิองบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565 

1. ชื่อ: นายสมชัย บุญนําศิริ 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงต้ัง: กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:  เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหา

กําหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงกรรมการแลวเห็นวา นายสมชัย บุญนําศิริ 
เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท ไมมีลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด และไมมีประวัติการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อัน
จะยังประโยชนแกบริษทัฯ เปนอยางย่ิง ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รบัผิดชอบ มคีวามระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน;   มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
และแสดงความเห็นความเห็นไดอยางเปนอิสระ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ และสามารถกํากับดูแลกิจการไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรต้ังเปน
กรรมการ ของบริษัทตอไป 

อายุ: 67 ป 
ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท: 12  ปติดตอกัน 
คุณวุฒิทางการศึกษา - M.A. Economics, The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ 

- B.Sc. (Honors) Economics, The University of Salford ประเทศอังกฤษ 
- Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies,  
 The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ 

 ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005,  
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 17/2007,  
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016, 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016, 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 21/2016, 
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 29/2017, 
- และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 5/2017, 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) 
 รุนที่ 9 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of 

Digital Transformation ป 2561, ACIS Professional Center 
ประสบการณการทํางาน: 
ก.พ.2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด 
พ.ย.2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวลิด 
พ.ค. 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด 
ป 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน) 
พ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ,   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาเเละคาตอบ
เเทน บริษัท กรงุไทย-แอกซาประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต 

ธ.ค. 2564 - ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เอ็กซสปริง แคปปตอล จํากดั (มหาชน) / ธรุกิจการเงิน 

ประวัติการอบรม : 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที ่4: 

ประวัติของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565 (ตอ) 

มิถุนายน 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ XSpring Asset Management Co., Ltd. / 
ธรุกิจจัดการการลงทุน 

ธ.ค. 2558 - เม.ย.2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดนคาตอบ
แทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธนาคาร 

ป 2550 - ป 2557    กรรมการผูจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)/
หลักทรัพย 

ป 2557 - ป 2560 กรรมการ บรษิัท แมกโนเลีย ไฟนเนสท คอรปอเรชั่น จํากัด 
ป 2538 - ป 2558 ประธานกรรมการ  บริษัท วอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด 
ป 2558 กรรมการ บรษิัท นครหลวง ลีสซ่ิง-แฟกเตอริง จาํกัด (มหาชน) 
ป 2556 - ป 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากดั (มหาชน) 
ป 2553 - ป 2558 กรรมการ บรษิัท สยาม แอลลายด โฮลด้ิง แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปที่ผานมา 
- บริษัทจดทะเบียน 

ป 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน) 

ธ.ค. 2564 - ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เอ็กซสปริง แคปปตอล จํากดั (มหาชน) / ธรุกิจการเงิน 

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน: 
มิถุนายน 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ XSpring Asset Management Co., Ltd. / 

ธรุกิจจัดการการลงทุน 
พฤษภาคม 2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ, 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาเเละคาตอบ
เเทน บริษัท กรงุไทย-แอกซาประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต 

- กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องอยางมนีัยสําคัญกับธุรกิจของบริษัท: ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทําโดยไมสุจริต หรือประมาทเลนิเลออยางรายแรง (2) 
การเปดเผยหรือแพรขอมลูหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจ
มีผลตอการตดัสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ (3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา  ไมมี 
ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:      ไมมี 
ประวัติการการทําผิดขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปที่ผานมา:  ไมมี 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:  ไมมี 
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.00% 
การปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมา (จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด): 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  12/12 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง 10/10 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที ่4: 

ประวัติของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565 (ตอ) 

2. ชื่อ: นายชาญศักด์ิ เฟองฟู 
ตําแหนง: กรรมการอิสระ 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงต้ัง: กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา: เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรร

หากําหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัตใินการ
ดํารงตําแหนงกรรมการแลวเห็นวา     
นายชาญศักด์ิ เฟองฟู เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษทัไมมีลักษณะตองหาม     
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และไมมีประวัติการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ มคีวามรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทฯ 
เปนอยางย่ิง ที่ผานมาไดปฏิบตัิหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถือหุน;   มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ และแสดงความเห็นความเห็นได
อยางเปนอิสระ สามารถปฏิบัตติามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และสามารถกํากับดูแล
กิจการไดเปนอยางด ี จึงเห็นสมควรต้ังเปนกรรมการ ของบริษัทตอไป 

อายุ:  72 ป 
ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท: 12 ปติดตอกัน 
ประวัติการศึกษา: - Advanced Management Program [AMP], Harvard Business School,

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Master in Business Management (M.B.M.), Asian Institute of 

Management, ประเทศฟลิปปนส  
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน9/2004 

ประวัติการอบรม : - วฒุิบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 399  
 วทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- วฒุิบัตร วิทยาลัยศาลรฐัธรรมนูญ รุนที่ 5 

ประสบการณการทํางาน: 
29 ธ.ค. 2554 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
2544 - 28 ธ.ค. 2554 รองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ป 2561 – มกราคม 2564 ประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท 
ป 2546 – มกราคม 2564 กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท 
ป 2534 - พ.ค. 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) 
ป 2531  - ก.ย. 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท 
เม.ย. 2549- ก.พ.2558 กรรมการ  บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
- บริษัทจดทะเบียน:  กรรมการ และกรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน: กรรมการอิสระ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร  
- กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องอยางมีนัยสําคญักับธุรกิจของบริษัท: ไมมี 

ประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเร่ือง  (1) การกระทําโดยไมสุจริต หรือประมาทเลนิเลออยางรายแรง (2) 
การเปดเผยหรือแพรขอมลูหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจ
มีผลตอการตดัสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ (3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา  ไมมี 
ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:      ไมมี 
ประวัติการการทําผิดขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปที่ผานมา:  ไมมี 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:  ไมมี 
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.00% 
การปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมา (จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):  ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8/12 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4: 

ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระป 2565 (ตอ) 

3. ชื่อ: นายแมทธิว  กิจโอธาน 
ตำแหนง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง: กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา: เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการ

สรรหากำหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติใน
การดำรงตำแหนงกรรมการแลวเห็นวา  
 นายแมทธิว กิจโอธาน เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหาม 
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไมมีประวัติ
การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจ
เปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทเปนอยางยิ่ง ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน;   สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และสามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรตั้ง
เปนกรรมการของบริษัทตอไป 

อายุ: 55 ป 
ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัท: 15  ปติดตอกัน 
ประวัติการศึกษา: Master of Science, Management, University of London, ประเทศอังกฤษ 

Bachelor of Commerce, University of Toronto ประเทศแคนาดา 
ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

วุฒิบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP#95/2550) 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP#57/2549) 

การอบรมหลักสูตรอื่น: -  Canadian Stock Exchange Commission 
ประสบการณการทำงาน: 
ส.ค. 2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
ป 2560 - ปจจุบัน  
ป 2550 - ปจจุบัน  
ป 2550 – ปจจุบัน 
ป 2557 - มี.ค. 2560 
ป 2561 - ปจจุบัน  
ป 2556 - ปจจุบัน    
ป 2549 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจ  
กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด 
กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส 
กรรมการ บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ 
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  
ประธานกรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 

การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน 
- บริษัทจดทะเบียน:  

ส.ค. 2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
ป 2560 - ปจจุบัน 
ป 2561 - ปจจุบัน 
ป 2556 - ปจจุบัน   
ป 2550 - ปจจุบัน 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน:  

กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจ  
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  
ประธานกรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส  
ไมมี   

- กิจการอื่นท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องอยางมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท : 
ป 2556 - ปจจุบัน      ประธานกรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท   

ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเรื่อง  (1) การกระทำโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2) 
การเปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทำใหสำคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรบอกใหแจงในสาระสำคัญซึ่งอาจ
มีผลตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ (3) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา  ไมมี 
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:      ไมมี 
ประวัติการการทำผิดขอกำหนดเก่ียวกับการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปที่ผานมา :  ไมมี 
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:  ไมมี 
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.00% 
การปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมา (จำนวนครั้งที่เขาประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด): ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 

ขอ 9.  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตหุนที่บริษัทซ้ือคืนในกรณี
ดังตอไปน้ี 

 (ก)  ซ้ือหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงแกไขขอบังคับของ
บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
หรือ 

 (ข) ซ้ือคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพคลองสวนเกินและการซ้ือหุน
คืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

 ทั้งนี้ หุนที่บรษิทัเปนเจาของเองนั้นไมใหนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมท้ังไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอืหุน และไมมีสิทธิรับเงินปนผลสําหรับหุนจํานวนดังกลาว 

 ในกรณีซ้ือหุนคืนไมเกินรอยละสิบของทุนชําระแลว ใหคณะกรรมการบริษทัมอีํานาจตัดสินใจในการ
ซ้ือหุน รวมถงึการขายหรือจําหนายหุนที่ซ้ือคืนดังกลาวไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

ในกรณีซ้ือหุนเกินรอยละสิบของทุนชําระแลว บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนดําเนินการ 

 หุนที่ซ้ือคืน บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ถาไมจําหนายหรือ
จําหนายไมหมดภายในเวลาท่ีกําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมไดน้ัน
ออกไป 

 การซ้ือหุนคืน การจําหนายหุน และการลดทุนโดยการตัดหุน ตามท่ีกําหนดขางตนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และขอบงัคับที่เก่ียวของ และ/หรือ ซ่ึงไดออกตามความ
ในกฎหมายดงักลาวดวย 

ขอ 10. ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ังบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได 
(Book Closure Date) โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญของบริษัทและสํานักสาขาของบริษัท
ทุกแหง ไมนอยกวา 14 วันกอนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 11.  ในกรณีที่บรษิัทไมไดใชวิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุน (Book Closing) ภายใตกําหนดขอ 10 
คณะกรรมการอาจกําหนดวันที่ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  ทั้งนี้ วันที่กรรมการกําหนดตามวรรคหน่ึง (Record Date) ตองเปนวันลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุนไมเกิน 2 เดือน แตตองไมกอนวันที่คณะกรรมการอนุมัติใหเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวัน
เพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปล่ียนมิได 

ขอ 16. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวก็ไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มข้ึนการออกหุน
ดังกลาวจะกระทําไดเม่ือ 

(ก)  หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไม
หมด หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

(ข)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมตติามที่กําหนดไวในขอ 46(ข)  
(ค)  นํามติน้ันไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมาย

กําหนด 
ขอ 17.  หุนที่ออกตามขอ 16 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวน

จํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรอืแตบางสวนก็ได 
ทั้งนี้ ตามมติของท่ีประชุมผุถือหุน และอยูในบังคับของหลักเกณฑทางกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย
ที่เก่ียวของ 
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ขอ 19.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

ขอ 20.  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
ขอ 21.  เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 26 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 
(ก)  ผูถอืหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
(ข)  ผูถอืหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได 
(ค)  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลอืกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานในท่ีประชุมที่เลือกต้ังกรรมการ
คราวน้ันเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 22.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตาํแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการท่ีออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมได
ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

ขอ 23.  กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
ขอ 24.  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามท่ีระบุไวในขอ 22 แลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(ก)  ตาย 
(ข)  ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมตใิหพนจากตําแหนงตามขอ 27 
(จ) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 25.  กรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงตองทําหนังสือใบลาออก 
  การลาออกมีผลเมื่อกรรมการคนดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลาวไวในวรรคหนึ่งเทานั้นและนับ

แตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 26.  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
เขาเปนกรรมการแทนกรรมการคนดงักลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตในกรณีที่วาระของกรรมการ
คนดงักลาวเหลือนอยกวา 2 เดือน ทัง้น้ี หากตําแหนงกรรมการวางลงจนจํานวนกรรมการเหลอืนอยกวาจํานวนที่จะ
เปนองคประชุม ใหกรรมการคนที่เหลืออยูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมด
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุม 

  บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงวาระเทาที่ยงัเหลืออยู
ของกรรมการคนที่ตนแทนนั้น 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

ขอ 27.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดพนจากตาํแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน(ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 31.  คณะกรรมการตองเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคนเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับในกิจการซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

ขอ 32.  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน
กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 33.  ในการประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ หรือบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควรอาจใหจัดการประชุมกรรมการในรูปแบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยรายละเอียดในการ
จัดการประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกสทั้งหมดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆ 
ที่เก่ียวของ 

 อนึ่ง ในการสงหนังสอืเชิญประชุมกรรมการหรือนัดประชุมกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุม อาจสงผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 34.  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด ใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได ภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
อํานาจน้ันๆ ได 

 คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางนอยตาม
หลักเกณฑที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ 
เบี้ยประชุม เบ้ียเล้ียง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน 

 การจายคาตอบแทนกรรมการตามวรรคสี่ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทน
กรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรอืใหมีผลตลอดไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตางๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

ขอ 35.  เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ังในกรณี
การเลือกต้ังกรรมการตามขอ 26 กรรมการจะประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทหาไดไม ทั้งนี้ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น 

ขอ 38.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแต
วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 39.  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

ขอ 40.  การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย 
(ก)  คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร หรือ 
(ข)  ผูถอืหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทาํหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได 
แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย และคณะกรรมการตองจัดให
มีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสอืจากผูถือหุน  

  ในกรณทีี่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 40(ข) วรรคแรก ผู
ถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บงัคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ภายใน 
45 วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามตามขอ 40(ข) วรรคแรก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถอืหุนที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามตามขอ 40(ข) 
วรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 ผูถอืหุนตามขอ 40(
ข) วรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท 

ขอ 41.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอ

ตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ 

(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7วัน กอนวันประชุม และ 
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา3 

วัน 
 (ง) สถานที่ที่ใชประชุมนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด

ใกลเคียง หรือสถานที่อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได 
 หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจใหจัดการประชุมผูถือหุนในรูปแบบการประชุมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส โดยรายละเอียดในการจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทั้งหมดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆ ที่เก่ียวของ 

  อนึง่ ในการสงหนงัสือเชิญประชุมหรือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุม อาจ
สงผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 42.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 
25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้หุนที่บริษทัเปนเจาของเองน้ันไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผู
ถือหุน  

  เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนคร้ังใดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขามารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 วรรคแรก 

(ก)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป 
(ข)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงมไิดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหคณะกรรมการนัดประชุม

ใหมโดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 วรรคแรก 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

ขอ 43.  ผูถอืหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได 
หนังสือมอบฉันทะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก)   จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 
(ข)   ชื่อผูรับมอบฉนัทะ 
(ค)   คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชมุ 
ขอ 44.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เปนผูถอืหุนและไมไดเปนผูถือหุน ที่ไดรับมอบฉันทะยอมมีสิทธิ

ออกเสียงตามจํานวนที่ไดรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสวนตัวในกรณีที่ตนเปนผูถือหุน 
ขอ 45.  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู

ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ ใหที่
ประชุมเลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมทาํหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

  ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุมผูถือหุน และจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแต
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุม 

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจาก
เรื่องที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถอืหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชมุระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถอืหุน ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวัน
ประชุมไมนอยกวาสามวัน 

ขอ 46.  มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(ก)  ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  (ถามี) 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(ข)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 

(1)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(3)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซ้ือ หรือเชาซ้ือแบบลิสซ่ิงกิจการของ

บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
(4)  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(5)  การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(6)  การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

(7)  การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 
(8)  การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 
(9)  การควบบริษัทตามความในมาตรา146ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัดพ.ศ.2535 

หรือ 
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 
(11) การออกหุนเพื่อชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามมาตรา 54/1 ของ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
  ทั้งนี้ ในกรณีของขอ 46(ข)(1) และ(2) ของขอบังคับฉบับนี้ และในกรณีที่บรษิัทจะตองไดรับมติของ

ที่ประชุมผูถือหุนใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยที่สําคัญของบรษิัท  

  หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษทัจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนนเสียง
ของมติที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 47.  การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่
ประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสยีงหน่ึง สวนวิธีการออกคะแนนเสียงลับน้ัน ใหเปนไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด  

ขอ 48.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดงันี้ 
(ก)  พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการในรอบปที่ผานมา 
(ข)  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน 
(ค)  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการคนที่ออกตามวาระ 
(ง)  พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(จ)  พิจารณาจัดสรรกําไรและการจาย /งดจายเงินปนผล  รวมถึงการจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย 
(ฉ)  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชี และ 
(ช)  พิจารณากิจการอื่น ๆ 

ขอ 49.  รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 50.  บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
ขอ 51.  คณะกรรมการตองดําเนินการใหผูสอบบัญชีจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ 

วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทใหเสร็จส้ินกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ขอ 52.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 

ขอ 53.  หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู หามมิใหจายเงินปนผล  

การจายปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

ขอ 54.  คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว  เมื่อ
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทาํเชนนั้นได เมื่อคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผลระหวาง
กาล ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ 55.  เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผล บริษัทจะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
(ก)  จายเงินปนผลตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน

หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ 
(ข)  แจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ 
(ค)  โฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ครั้ง 
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทไมมีสิทธิรับเงินปนผล 

ขอ 56.  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูถือหุน พรอมกับหนงัสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(ก) สําเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับ

รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และ 
(ข)  รายงานประจําปของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 114 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเอกสารประกอบตางๆ เพื่อประกอบรายงาน 
ขอ 57.  บริษัทจะตองโฆษณางบแสดงฐานะการเงินในหนังสือพิมพอยางนอย 1 คร้ังภายในเวลา 1 เดือนนับ

แตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
ขอ 58.  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษทั 
ขอ 59.  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินและหน้ีสินของบรษิัทในระหวางเวลาทําการของบริษัท 
  ในการน้ี ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ 

ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัท
ได 

ขอ 60.  ผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ทุกคร้ังที่มีการพิจารณางบแสดง
ฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน บริษัท
จะตองจัดสงรายงานและเอกสารของบริษทัที่ผูถอืหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

------------------------------------------------------------ 
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คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม 

  
 

วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect 

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง สามารถดำเนินการไดตามขั้นตอนการย่ืน
แบบคำรองเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

 ขั้นตอนการยื่นแบบคำรองเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
1. ย่ืนแบบคำรองเขารวมประชุมผาน Web browser ใหเขาไปที่  https://inet.inventech.co.th/BEC181254R   
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเขาสูระบบ                              และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ  

2. สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูรับมอบฉันทะที่ไมใชกรรมการบริษัทฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคำรองจะเปดใหดำเนินการตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปดการลงทะเบียนวันที่ 
22 เมษายน 2565 จนกวาจะปดการประชุม 

การมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ 
หากกรณีผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดสง หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ มายัง 
บริษัทฯ ทางไปรษณีย ตามที่อยูขางลางน้ี โดยเอกสารจะตองมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น 30 ถนนพระรามส่ี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 www.becworld.com 

3. ระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะเปดใหเขาระบบไดในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (กอนเปดประชุม 2 ชั่วโมง) 
โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใช Username และ Password ที่ไดรับและปฏิบัติตามคูมือการใชงานในระบบ 

หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ Inventech Call Center 
02-931-9139 

ใหบริการระหวางวันที่ 12-22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) 

** 1 บัญชีอีเมล ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน ** 

                 

 53  64



ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 

 โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม (e-Register) 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

หากตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุด กรุณากดปุม  
(ซึ่งหมายความวา ผลคะแนนลาสุดของทานจะเทากับการไมออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของ
ทานจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยทานสามารถแกไขการออกเสียงลงคะแนน
ไดจนกวาระบบจะปดรับผลคะแนน 

 ี ื

ขั้นตอนการถามคำถามผานระบบ Inventech Connect 

คูมือการใชงาน Inventech Connect 

1 คูมือการใชงาน 
ยื่นแบบคำรองผาน e-Request 

คูมือการใชงาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงข้ันตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
 
  
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถือหุนสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเขาไปท่ี 
เว็บไซต https://inet.inventech.co.th/BEC181254R   

กรอกขอมูลสำหรับยื่นแบบคำรอง 
(e-Request) 

สงแบบคำรอง 

เจาหนาที่พิจารณา 



แจงผลการอนุมัติผานอีเมลและนำสงลิงก 
สำหรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

รับชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
 (e-Voting) 



ระบบแจงอีเมลตอบกลับผูถือหุนวาไดรับแบบคำรอง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

 ขั้นตอนนี้จำนวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม 

ผูถือหุนแกไขและสงเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ระบบแจงอีเมลแจงการปฏิเสธแบบคำ

ไมผานการอนุมัติ ผานการอนุมัติ 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมากกวา 1 คน 
 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีกอนหนาจะยังถูกนับเปนฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะออก
จากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไมไดลงคะแนนเสียง 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยูกับระบบอินเทอรเน็ตท่ีรองรับของผูถือหุน 
หรือผูรับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ กรุณาใชอุปกรณ และ/หรือโปรแกรมดังตอไปน้ีในการใชงานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอรเน็ตท่ีแนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีแนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเน็ตท่ี 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณท่ีสามารถใชงานได 
     - โทรศัพทเคลื่อนท่ี/อุปกรณแท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอรเน็ตเบราวเซอร Firefox หรือ Chrome (เบราวเซอรท่ีแนะนำ) หรือ Safari 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
คาํช้ีแจงเร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม 

เพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 

เน่ืองดวย บริษทัไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวนัศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. โดยเปนการ
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑและเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ชอบธรรม และเปน
ประโยชนตอผูถือหุน ดังนี้ 

1. หนังสือมอบฉันทะ
บริษทัไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตาม ประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2550 รวม 2 แบบ คือ แบบ ข และแบบ ค  ใหแก ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
ดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออกเสียง
ลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 

 แบบ ข เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไวชดัเจนและตายตัว 
 แบบ ค เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ใประ

เทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
ทั้งนี้ ในกรณีตองการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผูถือหุนสามารถ download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไดท่ี 
www.becworld.com 

2. วิธีมอบฉันทะ
กรณีผูถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ไดโดยดําเนินการ ดังน้ี 
1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดงันี้

1.1 ผูถือหุนทั่วไปใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุน ใหใชเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระของบริษทั
3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ ณ วันที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี

ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูถือหุนดวย
ทัง้นี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 
และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจาํนวนหุนท่ีตนถืออยู  โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสวนซ่ึงนอยกวาจํานวนที่
ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซ่ึงเปนผูลงทุนตางประเทศและถูกแตงต้ังใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  

3. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุมผานสี่ออิเล็กทรอนิกส
กรณีบุคคลธรรมดา 
1.) กรณีผูถอืหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแนบเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไมหมดอายุ เชนบัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ-นามสกุล ใหแนบหลักฐาน
ประกอบตามข้ันตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2.)  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชมุผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตวัตนของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
คาํช้ีแจงเร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม 

เพือ่ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

กรณีนิติบุคคล 

1.)  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงไดกรอกขอความถกูตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ

ฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล

(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซ่ึงแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคลนั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคล 

2) กรณีผูถอืหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)

ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบคุคล

(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถาม)ี และมีขอความแสดงใหเหน็วาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตวัตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉนัทะและลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงแสดงตวัตนของผูรับมอบฉนัทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือรับรอง 

สําเนาถูกตอง 

3) กรณีผูถอืหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

3.1  ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนติบิุคคล ขอ 1 หรือ 2 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ

ค เทานั้น

3.2  ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพ่ิมเติม 

- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดาํเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้ เอกสารท่ีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจดัทาํคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ

ผูแทนนิตบิุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. การลงทะเบียนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูรบัมอบฉันทะท่ีไมใชกรรมการบรษัิทฯ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ระบบลงทะเบียนยืน่แบบคํารองจะเปดใหดําเนินการตั้งแตวันท่ี 12 เมษายน 2565 และบริษัทจะเริม่

รับลงทะเบยีนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กอนเร่ิมการประชุม 2 ช่ัวโมง 

หรือต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 
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คาํช้ีแจงเร่ือง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

เพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนผานส่ืออเิล็กทรอนิกส (ตอ) 

5. หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนวาระท่ัวไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียน

และ/หรือ จากการลงคะแนนจากผูถือหุนในท่ีประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่ง

หุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียง ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสียงของ (Custodian)

ซึ่งแตงตั้งจากผูลงทุนตางประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น การลง

คะแนนเสยีงของผูรับมอบฉันทะวาระใด ไมเปนไปตามท่ีระบไุวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน ในกรณีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสนั้น บริษัทจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือความ

สะดวกแกผูรับมอบฉันทะ 

2.2  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงค ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไวในหนังสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไวไมขัดเจน  ผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามท่ีเห็นสมควร 

6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน
ประธานท่ีประชุมหรือเจาหนาที่ของบริษัท จะชี้แจงวิธกีารนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเร่ิมวาระการประชุม 

โดยเจาหนาที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแตละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเขารวม

ประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเลก็ทรอนกิส และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีมาจากผูถือหุนในท่ีประชุมผูถือหุน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จสิ้นวาระน้ันๆ ทั้งน้ี จํานวนผู

ถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากันได  เน่ืองจาก อาจมีผูถือหุนบางทานเขามาประชุมเพ่ิมเติมหรือออกจากระบบการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ี บริษัทไดจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนผูสอบบญัชี เพื่อทําหนาท่ีดูแล และ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัท 
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2565 

วันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting  หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวันเวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

----------------------------- 

□ วาระที่ ______  เรื่อง ______________________________________________________________

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□ เห็นดวย   □    ไมเห็นดวย   □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ______  เรื่อง ______________________________________________________________

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□ เห็นดวย   □    ไมเห็นดวย   □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ______  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

ชื่อกรรมการ  ________________________________________________ 

□ เห็นดวย   □   ไมเห็นดวย   □   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ________________________________________________ 

□ เห็นดวย   □   ไมเห็นดวย   □   งดออกเสียง
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2565 

ประชุมวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

----------------------------- 

□ วาระที่ _____  เรื่อง __________________________________________

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□ เห็นดวย ______________ □ ไมเห็นดวย _______________ □ งดออกเสียง ____________

□ วาระที่ _____  เรื่อง ___________________________________________

□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□ เห็นดวย ______________ □ ไมเห็นดวย ________________ □ งดออกเสียง _____________

□ วาระที่ ____  เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

□ ชื่อกรรมการ _______________________________________________________

 เห็นดวย _____________  ไมเห็นดวย _____________  งดออกเสียง _____________ 

□ ชื่อกรรมการ _________________________________________________________

 เห็นดวย ______________  ไมเห็นดวย _____________  งดออกเสียง _____________ 
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หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข (หนา 1) อากรแสตมป 20 บาท

เขียนที่ __________________________________________ 

วันที่    _______  เดือน ________________ พ.ศ.________ 

(1)  ขาพเจา _______________________________________________________   สัญชาต ิ ________________________ 

ที่อยู   ______________________  ถนน ____________________________   ตําบล/แขวง   ______________________ 

 อําเภอ/เขต  _________________  จังหวัด __________________________  รหัสไปรษณีย  ______________________ 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท บอีีซี เวิลด จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  __________________  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  __________________  เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ  _______________________________  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  __________________  เสียง 

(3)   ขอมอบฉันทะให 

(1) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อาย ุ ___________________ป 

 ที่อยู   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อาย ุ ___________________ป 

 ที่อยู   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

(3) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________   อาย ุ ___________________ป 

 ที่อยู   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

□ นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ, อาย ุ71 ป ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซ ีเวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร

เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

□ นายสมชัย บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ,  อาย ุ 67 ป ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บอีีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร

เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ:  นายสมชัย บุญนําศิริ เปนกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้    โดยที่นายมานิต บุญประกอบ 

และนายสมชยั บุญนําศิร ิ  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการคนอืน่ๆในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม

สามัญ ผูถือหุน ประจําป 2565 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2565 วันศุกรที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting  หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี
□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

วาระท่ี 3:  พิจารณาจดัสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2564 
□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง
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หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข (หนา 2) อากรแสตมป 20 บาท

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

(1)  □ การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

(2)  □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(1)  นายสมชัย บุญนําศิร ิ

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

(2)  นายชาญศกัดิ ์เฟองฟู 

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

(3)  นายแมทธิว กิจโอธาน 

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

วาระท่ี 5: พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสาํหรับป 2565 
□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

วาระที ่6: พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํหรับป 2565 
□ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

□ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

□ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงน้ันไม

ถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทีม่ีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ _________________________________ ผูมอบฉันทะ ลงช่ือ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

(__________________________________) (__________________________________) 

ลงช่ือ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

 (__________________________________) (__________________________________) 

หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเตมิไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค (หนา 1) อากรแสตมป 20 บาท

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน( Custodian ) 
 ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

เขียนท่ี  _______________________________________________ 

วันที่ _________  เดือน____________________พ.ศ. ___________ 

(1)  ขาพเจา   ____________________________________________________________ สัญชาต ิ   ____________________ 

ที่อยู:   ___________________________________________________________________________________________ 

  ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ _______________________________________________________  

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)    

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  ___________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ________________ เสียง  ดังนี้ 

หุนสามัญ _________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________________ เสียง 

(2)  ขอมอบฉันทะให 

(1) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________   อาย ุ ____________ป 

ที่อยู   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________   อาย ุ ____________ป   

ที่อยู   ____________________________________________________________________________________ หรือ 

□ นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ,  อาย ุ 71 ป   ทีอ่ยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซ ีเวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร

เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

□ นายสมชยั บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ,    อาย ุ 67 ป  ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร

เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ:  นายสมชัย บุญนําศิร ิเปนกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ โดยท่ีนายมานิต บุญประกอบ และนายสม

ชัย บุญนําศิริ ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2565 ประชุมวันศุกรที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือท่ีจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

(3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ  

 หุนสามัญ __________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________________  เสียง 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูสอบบัญช ี

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________ 

วาระที่ 3:  พิจารณาจดัสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2564 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________ 
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หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค (หนา 2) 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน( Custodian ) 
 ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

(1)   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 
(2)   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(1) นายสมชัย บุญนําศิร ิ
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

(2) นายชาญศกัดิ ์เฟองฟู 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

(3)   นายแมทธิว กิจโอธาน 
   เห็นดวย ____________    ไมเห็นดวย __________  งดออกเสียง ___________ 

วาระท่ี 5: พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสาํหรับป 2565 
 (ก) ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________ 

วาระท่ี 6: พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํหรับป 2565 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

   เห็นดวย _________________    ไมเห็นดวย _______________  งดออกเสียง _____________ 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ _________________________________ ผูมอบฉันทะ ลงช่ือ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

 (________________________________)  (_______________________________) 

ลงช่ือ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ  ลงช่ือ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ 

หมายเหตุ    (________________________________)  (_______________________________) 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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