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เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารประกอบวาระการประชุม
1. เอกสารประกอบการประชุม
2. QR Code รายงานประจําป แบบ 56-1 One Report 2564
3. ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เอกสารประกอบการเขาประชุม
4. คําแนะนํา วิธีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอื หุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค
ดวยบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ในวันศุกรที่
22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1:

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
วัตถุประสงคและเหตุผล: ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหท่ปี ระชุมสามัญประจําป พิจารณารับทราบ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา
รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2564 ไดแสดงไวในรายงานประจําป แบบ 56-1
One Report 2564 ซึ่งไดจัดสง QR Code ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ และเพื่อความ
สะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคัดรายงานฯดังกลาวแสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ใน
รอบป 2564 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 รับทราบ
การลงมติ:
วาระนี้เปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ

วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี
วัตถุประสงคและเหตุผล: ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการตองดําเนินการจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แสดง
ความเห็นใหเสร็จสิ้น และใหทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาสอบทาน กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูสอบบัญชีรับ
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อนุญาต รวมทั้งคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดแสดงไวในรายงานประจําป แบบ 56-1 One
Report 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสง QR Code ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ และ
เพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุมฯ จึงไดคดั หนารายงานผูสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมดวยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
แสดงไวเปนเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจสอบฯ
ไดพิจารณางบ
การเงินประจําปของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เห็นวา งบการเงินมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไมมี
เงื่อนไขไวแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีดังกลาว
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับป 2564
วัตถุประสงคและเหตุผล:
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจายเงินปนผลใหจาย
จากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล การจายปนผลตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้ง
คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได เมื่อคณะกรรมการประกาศ
จายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
บริษัทฯ ได จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท) เทากับรอยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวครบถวนแลว
สําหรับป 2564 กลุมบีอีชี เวิลด มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของบีอีซี เวิลด ที่
แสดงในงบการเงินรวม จํานวน 761,647,278บาท (เจ็ดรอยหกสิบเอ็ดลานหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองรอยเจ็ด
สิบแปดบาท) และแสดงกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงิน
รวม เปนจํานวนเงิน 2,876,437,035 บาท (สองพันแปดรอยเจ็ดสิบหกลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบหา
บาท) โดยที่งบการเงินเฉพาะของบริษัท เปนกําไรจํานวนเงิน 470,938,236บาท (สี่รอยเจ็ดสิบลานเกาแสน
สามหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบหกบาท) และแสดงกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 เปนจํานวนเงิน 4,797,502,918 บาท (สี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันเการอย
สิบแปดบาท);

.
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท เปน “บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมหลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ในแต
ละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะการตลาด สถานะเงินสดของบริษัท
และแผนการลงทุนตางๆในอนาคต”
คณะกรรมการพิจารณามีมติเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ใหพิจารณาจัดสรรเงินกําไรป
2564 เปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน (ยี่สิบหาสตางค ) เปน
จํานวนเงินรวม 500,000,000บาท (หารอยลานบาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 65.65 ของกําไรสุทธิป 2564 จาก
ผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดยเสนอใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมของ
กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิทั้งจํานวน; และเสนอใหกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2564 (Record Date) ในวันศุกรที่ 29
เมษายน 2565 และเสนอใหจายวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง เมื่อหักเงินปนผลงวดหลังนี้ จะคงเหลือเปนเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
อีกจํานวน 4,297,502,918บาท (สี่พันสองรอยเกาสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันเการอยสิบแปดบาท) และเหลือ
อีก 2,376,437,035บาท (สองพันสามรอยเจ็ดสิบหกลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบหาบาท) ในงบ
การเงินรวม
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล:
ตามที่มาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวนไมนอยกวา 5 คน และกําหนดให 1 ใน 3 ของ
กรรมการออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 13 คน ในป 2565 มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง รวม 3 คน
ประกอบดวย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 คน ที่ครบกําหนดออกตาม
วาระในปนี้ ไดแก
(1) นายสมชัย บุญนําศิริ
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
(2) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู - กรรมการอิสระ
(3) นายแมทธิว กิจโอธาน - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหาแลวเห็นวา กรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ทั้ง 3 คน เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และไมมีประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งที่ผานมา

.
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ)
กรรมการเดิมไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน อีกทั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความรูความเขาใจ
ในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทเปนอยางยิ่ง; และ เนื่องจากขอบังคับของบริษัท มิไดหามมิ
ใหเลือกกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปตามเดิม
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอชื่อ กรรมการเดิมที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในปน้ีทั้ง 3 คน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออก
จากตําแหนงตามวาระในปนี้ ทั้ง 3 คน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 3 คนนี้ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง;
ขอมูลและประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ประกอบการประชุมวาระที่ 4

ปรากฏตามเอกสาร

ความเห็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมสี วนไดเสีย พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชนสูงสุดของบริษัท
แลว เห็นวา กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปน้ี ทั้ง 3 คน ดังที่กลาวขางตน มี
คุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีประสบการณในธุรกิจสื่อ ธุรกิจผลิตและจัดหารายการ และธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวของ เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท รวมทั้ง โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อให
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีก
ทั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไดผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง อยางรอบคอบและระมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงเห็นควรเสนอใหผถู ือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายสมชัย บุญนํา
ศิริ (2) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู และ(3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนง
ตามวาระในปนี้ทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5:

การลงมติ:
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565
วัตถุประสงคและเหตุผล: ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯไดจายคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงิน
บําเหน็จ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเสนออัตรา
คาตอบแทน และผลประโยชนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาท
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ ปจจัยสภาพเศรษฐกิจ
เปาหมาย และผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดยอย ตองเหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดธุรกิจ สินทรัพยและอยูในอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯไดจาย
คาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหนาที่ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
โดยไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดเทียบเทา
กันแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2565 เปนอัตราเดิมเทากับป
กอน ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม:
1.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง เปนดังนี้
- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการทานอื่น ทานละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
2.) กําหนดเงินเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ แตละครั้ง ดังนี้
- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นหาพันบาท)
- กรรมการทานอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ทานละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
ข. เงินบําเหน็จกรรมการ: เปนจํานวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดลานบาท) เทากับปกอน โดย
ขอใหที่ประชุมผูถือหุน มอบใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการจํานวนดังที่กลาว
ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ อัตราเงินคาตอบแทนกรรมการที่เสนอสําหรับป 2565 นี้ เปนอัตราที่ที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2564
อนุมัติ หรือคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปกอน
การลงมติ:
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2565
วัตถุประสงคและเหตุผล:
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ
ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ทั้งนี้ ในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีน้นั จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือก
เสนอแตงตั้งหรือเลิกจางผูสอบบัญชี และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท
ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นรวมกันที่จะเสนอชื่อ
(1) ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
(2) นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
(3) นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ
(4) นางสาวรัตนชรินทร เจริญกิจไพเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037
แหง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทสําหรับรอบป
บัญชี 2565 อีกปหนึ่ง; เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนที่ยอมรับและนาพอใจ ผูสอบบัญชี
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ)
มีความเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตลอดจนไมมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯและบริษัทยอยแตอยางใด โดยที่ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เริ่มตั้งแตป 2561 ถึงปจจุบัน รวมเวลา 4 ป
ทั้งนี้ กอนนําเสนอคาสอบบัญชีป 2565 ขอแจงใหทานผูถือหุนรับทราบเกี่ยวกับ คาสอบบัญชีที่จายจริง
สําหรับป 2564 เปนยอดรวมเทากับ 3,667,000 บาท เทากับที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 อนุมัติ
ไว
สําหรับคาสอบบัญชี ป 2565 ผูสอบบัญชีลดคาสอบบัญชี สําหรับป 2565 เหลือ 3,480,000 บาท (สามลาน
สี่แสนแปดหมื่นบาท) โดยลดลงจากป 2564 เปนจํานวน 187,000 บาท รวมลดลง 5.10% ปรับเพิ่ม/ลด
คาสอบบัญชีใหเหมาะสม ตามปริมาณงานที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น/ลดลง ในป 2565 ตามแผนงานปรับโครงสราง
กลุมบริษัท ที่มีการลงทุนเพิ่ม และมีแผนจะยุบเลิกบริษัทยอยที่ไมไดประกอบกิจการ 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 คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ผสู อบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงานที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น/ลดลงตามแผนงานปรับโครงสรางกลุมบริษัท ที่มีการ
ลงทุนเพิ่ม หรือที่มีแผนจะยุบเลิกบางบริษัทที่ไมไดประกอบกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นควร
เสนอคาสอบบัญชีป 2565 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯวา ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นาย
ชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวรัตนชรินทร เจริญกิจไพเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037
แหงบริษัทสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับรอบป
บัญชี 2565 อีกปหนึ่ง; และที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมบี
อีซี สําหรับป 2565 จํานวนรวม 3,480,000บาท (สามลานสี่แสนแปดหมื่นบาท) แยกเปนคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีเฉพาะสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ปริมาณงานที่คาดวามีของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ตอ)

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2565 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564;
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลาดังกลาวขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทฯไดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ –
ตามที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้, เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะใหผแู ทนเขารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรอกแบบ
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะสงกลับมายังบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให
ครบถวน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย บุญนําศิริ)
ประธานกรรมการ
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1
คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1
คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)

Āîšć 36 ÝćÖ 64

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี (ตอ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และ
อนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2564

นโยบายการจายเงินปนผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัท เปน “บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมหลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะการตลาด สถานะเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนตางๆในอนาคต”

ผลประกอบการป 2564 และขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
จากงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ 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
2564

2563

2562

2561

อัตรากําไร/(ขาดทุน) สุทธิตอหุน

0.38

(0.11)

(0.20)

(0.17)

อัตราเงินปนผลตอหุน

0.25*

-

-

-

65.65%*

-

-

-

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ

* อัตราเงินปนผลที่เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจาย
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4:
ประวัตขิ องบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระป 2565

ขอบังคับของบริษัท กำหนดวา ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดย
ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกอน ถาจำนวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมไดให
กรรมการออกตามจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตำแหนงอีกก็
ได
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ไดพิจารณากำหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหวางการดำรงตำแหนง ดังนี้
1.) เปนกรรมการซึ่งอาจถือหุนของบริษัทไดแตตองไมเกินรอยละ 0.5 ของหุนที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
2.) เปนกรรมการที่ไมทำหนาที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทยอย
3.) เปนกรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม
4.) ตองไมเปนญาติสนิทหรือเปนบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผู มีอำนาจควบคุม
5.) เปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลตอการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ
6.) ตองไมเปนลูกจางหรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจำในชวงสองปกอนดำรงตำแหนง
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปนี้ ไดแก
1.) นายสมชัย บุญนำศิริ – กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2.) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู – กรรมการอิสระ
3.) นายแมทธิว กิจโอธาน – กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจำป 2565 เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง นายสมชั ย บุ ญ นำศิ ริ ,
นายชาญศั กดิ์ เฟ องฟู และนายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการทั้ ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปนี้ กลับเขา เปน
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 คน เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรร
หาฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการแลวเห็นวา เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม โดย
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ไมมีลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ
ไมมีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี
สามารถชวยกำกับดูแลกิจการ สรางประโยชนอยางยั่งยืนใหแกกลุมบริษัท ; ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มี
ความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน
สามารถกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดีจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4:
ประวัตขิ องบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565

1. ชื่อ:
ตําแหนง

นายสมชัย บุญนําศิริ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง
ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงตั้ง:
กรรมการอิสระ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:
เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงกรรมการแลวเห็นวา นายสมชัย บุญนําศิริ
เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท ไมมีลักษณะตองหาม ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด และไมมีประวัติการกระทําความผิดตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อัน
จะยังประโยชนแกบริษทั ฯ เปนอยางยิ่ง ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน; มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
และแสดงความเห็นความเห็นไดอยางเปนอิสระ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ และสามารถกํากับดูแลกิจการไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรตั้งเปน
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,
ประวัติการอบรมĀúĆÖÿĎêøĂČęî:
- 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 เวิลด
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 กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
ธ.ค. 2564 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซสปริง แคปปตอล จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4:
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565 (ตอ)

มิถุนายน 2564 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ XSpring Asset Management Co., Ltd. /
ธุรกิจจัดการการลงทุน
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 บริษัท แมกโนเลีย ไฟนเนสท คอรปอเรชั่น จํากัด
ป 2538 - ป 2558
ประธานกรรมการ บริษัท วอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด
ป 2558
กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟกเตอริง จํากัด (มหาชน)
ป 2556 - ป 2558
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากัด (มหาชน)
ป 2553 - ป 2558
กรรมการ บริษัท สยาม แอลลายด โฮลดิ้ง แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา
- บริษัทจดทะเบียน
ป 2556 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2564 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซสปริง แคปปตอล จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:
มิถุนายน 2564 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ XSpring Asset Management Co., Ltd. /
ธุรกิจจัดการการลงทุน
พฤษภาคม 2562 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาเเละคาตอบ
เเทน บริษัท กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
- กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องอยางมีนัยสําคัญกับธุรกิจของบริษัท:
ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเรื่อง (1) การกระทําโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2)
การเปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจ
มีผลตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ (3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
ประวัติการการทําผิดขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปท่ผี านมา: ไมมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:
ไมมี
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
0.00%
การปฏิบัติหนาที่ในปท่ผี านมา (จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/12
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง 10/10
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4:
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระป 2565 (ตอ)

2. ชื่อ:
ตําแหนง:
ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงตั้ง:
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:

นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เปนกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการสรร
หากําหนดคาตอบแทน พิจารณาคุณสมบัตใิ นการ
ดํารงตําแหนงกรรมการแลวเห็นวา
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ไมมีลักษณะตองหาม
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และไมมีประวัติการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ มีความรูความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะยังประโยชนแกบริษัทฯ
เปนอยางยิ่ง ที่ผานมาไดปฏิบตั ิหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถือหุน; มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ และแสดงความเห็นความเห็นได
อยางเปนอิสระ สามารถปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และสามารถกํากับดูแล
กิจการไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรตั้งเปนกรรมการ 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
ประวัติการอบรมĀúĆÖÿĎêøĂČęî:
- วุฒิบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 399
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- วุฒิบัตร วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ 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
การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน:
กรรมการ และกรรมการรองผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:
กรรมการอิสระ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร
- กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องอยางมีนัยสําคัญกับธุรกิจของบริษัท:
ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เฉพาะเรื่อง (1) การกระทําโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (2)
การเปดเผยหรือแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจ
มีผลตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ (3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
ประวัติการการทําผิดขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปท่ผี านมา: ไมมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:
ไมมี
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
0.00%
การปฏิบัติหนาที่ในปท่ผี านมา (จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/12
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4:
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระป 2565 (ตอ)

3. ชื่อ:
ตำแหนง
ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง:
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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 และซื่อสัตยสุจริต 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
กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจóúĆÜÜćîĒúąÿćíćøèĎðēõÙ
ป 2550 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด
กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่
ป 2557 - มี.ค. 2560
ป 2561 - ปจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
ประธานกรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนทǰ
ป 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
ป 2549 – ปจจุบัน
การดำรงตำแหนงกรรมการในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน:
ส.ค. 2563 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ป 2560 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจóúĆÜÜćîĒúąÿćíćøèĎðēõÙ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
ป 2561 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนทǰ
ป 2556 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส
ป 2550 - ปจจุบัน
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:
ไมมี
- กิจการอื่นที่แขงขัน/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) การกระทำอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว ในชวง 5 ปที่ผานมา ไมมี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
ประวัติการการทำผิดขอกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในระยะ 2 ปที่ผานมา: ไมมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย:
ไมมี
สัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
0.00%
การปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมา (จำนวนครั้งที่เขาประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12
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ขอ 9.
ดังตอไปนี้

หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง

เวนแตหุนที่บริษัทซื้อคืนในกรณี

(ก) ซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งแกไขขอบังคับของ
บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
หรือ
(ข) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพคลองสวนเกินและการซื้อหุน
คืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุนที่บริษทั เปนเจาของเองนั้นไมใหนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอื หุน และไมมีสิทธิรับเงินปนผลสําหรับหุนจํานวนดังกลาว
ในกรณีซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบของทุนชําระแลว ใหคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจตัดสินใจในการ
ซื้อหุน รวมถึงการขายหรือจําหนายหุนที่ซื้อคืนดังกลาวไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ในกรณีซื้อหุนเกินรอยละสิบของทุนชําระแลว บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
กอนดําเนินการ
หุนที่ซ้ือคืน บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ถาไมจําหนายหรือ
จําหนายไมหมดภายในเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมไดนั้น
ออกไป
การซื้อหุนคืน การจําหนายหุน และการลดทุนโดยการตัดหุน ตามที่กําหนดขางตนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และขอบังคับที่เกี่ยวของ และ/หรือ ซึ่งไดออกตามความ
ในกฎหมายดังกลาวดวย
ขอ 10. ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได
(Book Closure Date) โดยประกาศใหผถู ือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญของบริษัทและสํานักสาขาของบริษัท
ทุกแหง ไมนอยกวา 14 วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
ขอ 11. ในกรณีที่บริษัทไมไดใชวิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุน (Book Closing) ภายใตกําหนดขอ 10
คณะกรรมการอาจกําหนดวันที่ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ วันที่กรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง (Record Date) ตองเปนวันลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุนไมเกิน 2 เดือน แตตองไมกอนวันที่คณะกรรมการอนุมัติใหเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวัน
เพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนมิได
ขอ 16. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวก็ไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นการออกหุน
ดังกลาวจะกระทําไดเมื่อ
(ก) หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไม
หมด หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
(ข) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติตามที่กําหนดไวในขอ 46(ข)
(ค) นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ 17. หุนที่ออกตามขอ 16 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวน
จํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได
ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผุถือหุน และอยูในบังคับของหลักเกณฑทางกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ
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ขอ 19. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ 20. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ขอ 21. เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 26 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(ก) ผูถอื หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(ข) ผูถอื หุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูท้งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการ
คราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมได
ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3
ขอ 23. กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 24. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามที่ระบุไวในขอ 22 แลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตําแหนงตามขอ 27
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 25. กรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงตองทําหนังสือใบลาออก
การลาออกมีผลเมื่อกรรมการคนดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวไวในวรรคหนึ่งเทานั้นและนับ
แตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 26. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
เขาเปนกรรมการแทนกรรมการคนดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตในกรณีที่วาระของกรรมการ
คนดังกลาวเหลือนอยกวา 2 เดือน ทัง้ นี้ หากตําแหนงกรรมการวางลงจนจํานวนกรรมการเหลือนอยกวาจํานวนที่จะ
เปนองคประชุม ใหกรรมการคนที่เหลืออยูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมด
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม
บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงวาระเทาที่ยงั เหลืออยู
ของกรรมการคนที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
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ขอ 27. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน(ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 31. คณะกรรมการตองเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
ขอ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธาน
กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 33. ในการประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ หรือบุคคลทีไ่ ดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควรอาจใหจัดการประชุมกรรมการในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยรายละเอียดในการ
จัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหมดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆ
ที่เกี่ยวของ
อนึ่ง
ในการสงหนังสือเชิญประชุมกรรมการหรือนัดประชุมกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุม อาจสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 34. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด
ใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได ภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
อํานาจนั้นๆ ได
คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท
โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางนอยตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน
การจายคาตอบแทนกรรมการตามวรรคสี่ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทน
กรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ขอ 35. เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งในกรณี
การเลือกตั้งกรรมการตามขอ 26 กรรมการจะประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทหาไดไม ทั้งนี้ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่นื
ขอ 38. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแต
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 39. การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
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ขอ 40.

การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย
(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร หรือ
(ข) ผูถอื หุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ นับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย และคณะกรรมการตองจัดให
มีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 40(ข) วรรคแรก ผู
ถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บงั คับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ภายใน
45 วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามตามขอ 40(ข) วรรคแรก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถอื หุนที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามตามขอ
40(ข)
วรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 ผูถอื หุนตามขอ 40(
ข) วรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจา ยที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ขอ 41. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอ
ตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7วัน กอนวันประชุม และ
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา3
วัน
(ง) สถานที่ที่ใชประชุมนั้น
ตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
หากคณะกรรมการเห็นสมควร
อาจใหจัดการประชุมผูถือหุนในรูปแบบการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยรายละเอียดในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหมดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของ
อนึง่ ในการสงหนังสือเชิญประชุมหรือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุม อาจ
สงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
25 คน หรือไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้หุนที่บริษทั เปนเจาของเองนั้นไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผู
ถือหุน
เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 วรรคแรก
(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป
(ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหคณะกรรมการนัดประชุม
ใหมโดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 42 วรรคแรก
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ขอ 43. ผูถอื หุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได
หนังสือมอบฉันทะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
(ข) ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ปี ระธานกรรมการกําหนด ณ ที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 44. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เปนผูถอื หุนและไมไดเปนผูถือหุน ที่ไดรับมอบฉันทะยอมมีสิทธิ
ออกเสียงตามจํานวนที่ไดรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสวนตัวในกรณีที่ตนเปนผูถือหุน
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ ใหท่ี
ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุมผูถือหุน และจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแต
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจาก
เรื่องที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถอื หุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถอื หุน ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวัน
ประชุมไมนอยกวาสามวัน
ขอ 46. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(ข) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา เชาซื้อ หรือเชาซื้อแบบลิสซิ่งกิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(6) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
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(7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา146ของพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัดพ.ศ.2535
หรือ
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
(11) การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ ในกรณีของขอ 46(ข)(1) และ(2) ของขอบังคับฉบับนี้ และในกรณีที่บริษัทจะตองไดรับมติของ
ที่ประชุมผูถือหุนใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัท
หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษทั จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนนเสียง
ของมติที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 47. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่
ประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง สวนวิธีการออกคะแนนเสียงลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด
ขอ 48. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดงั นี้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการในรอบปที่ผานมา
(ข) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการคนที่ออกตามวาระ
(ง) พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(จ) พิจารณาจัดสรรกําไรและการจาย งดจายเงินปนผล/ รวมถึงการจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย
(ฉ) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชี และ
(ช) พิจารณากิจการอื่น ๆ
ขอ 49. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 50. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ 51. คณะกรรมการตองดําเนินการใหผูสอบบัญชีจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทใหเสร็จสิ้นกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ขอ 52. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ขอ 53. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู หามมิใหจายเงินปนผล
การจายปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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ขอ 54. คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว
เมื่อ
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได เมื่อคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผลระหวาง
กาล ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ขอ 55. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผล บริษัทจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) จายเงินปนผลตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน
หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
(ข) แจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ
(ค) โฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ครั้ง
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษัทไมมีสิทธิรับเงินปนผล
ขอ 56. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(ก) สําเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผสู อบบัญชีตรวจสอบแลว
พรอมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และ
(ข) รายงานประจําปของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กําหนดไวในมาตรา
114
ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเอกสารประกอบตางๆ เพื่อประกอบรายงาน
ขอ 57. บริษัทจะตองโฆษณางบแสดงฐานะการเงินในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ครั้งภายในเวลา 1 เดือนนับ
แตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
ขอ 58. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษทั
ขอ 59. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทในระหวางเวลาทําการของบริษัท
ในการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ
ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัท
ได
ขอ 60. ผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดง
ฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ ผูถือหุน บริษัท
จะตองจัดสงรายงานและเอกสารของบริษทั ที่ผูถอื หุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
------------------------------------------------------------
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คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม

วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง สามารถดำเนินการไดตามขั้นตอนการยื่น
แบบคำรองเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้

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

** 1 บัญชีอีเมล ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน **

2. สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูรับมอบฉันทะที่ไมใชกรรมการบริษัทฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำรองจะเปดใหดำเนินการตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปดการลงทะเบียนวันที่
22 เมษายน 2565 จนกวาจะปดการประชุม
3. ระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะเปดใหเขาระบบไดในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (กอนเปดประชุม 2 ชั่วโมง)
โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใช Username และ Password ที่ไดรับและปฏิบัติตามคูมือการใชงานในระบบ

การมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดสง หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย ตามที่อยูขางลางนี้ โดยเอกสารจะตองมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
www.becworld.com

หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ Inventech Call Center
02-931-9139
ใหบริการระหวางวันที่ 12-22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)
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ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ตอ)
โปรดศึกษารายละเอียดกอนวันประชุม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม (e-Register)

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

หากตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุด กรุณากดปุม
(ซึ่งหมายความวา ผลคะแนนลาสุดของทานจะเทากับการไมออกเสีียงลงคะแนน หรือื ผลคะแนนของ
ทานจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยทานสามารถแกไขการออกเสียงลงคะแนน
ไดจนกวาระบบจะปดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผานระบบ Inventech Connect

คูมือการใชงาน Inventech Connect

1

คูมือการใชงาน
ยื่นแบบคำรองผาน e-Request

2

คูมือการใชงาน
ระบบ Inventech Connect
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หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูกับระบบอินเทอรเน็ตที่รองรับของผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ กรุณาใชอุปกรณ และ/หรือโปรแกรมดังตอไปนี้ในการใชงานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอรเน็ตที่แนะนำ
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณที่สามารถใชงานได
- โทรศัพทเคลื่อนที่/อุปกรณแท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอรเน็ตเบราวเซอร Firefox หรือ Chrome (เบราวเซอรทแี่ นะนำ) หรือ Safari

ผังแสดงขั้นตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)
ผูถือหุนสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเขาไปที่
เว็บไซต https://inet.inventech.co.th/BEC181254R

กรอกขอมูลสำหรับยื่นแบบคำรอง
(e-Request)
สงแบบคำรอง

ผูถือหุนแกไขและสงเอกสาร
เพิ่มเติม

ระบบแจงอีเมลตอบกลับผูถือหุนวาไดรับแบบคำรอง
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ
เจาหนาที่พิจารณา

ไมผานการอนุมัติ
ระบบแจงอีเมลแจงการปฏิเสธแบบคำ

ผานการอนุมัติ



แจงผลการอนุมัติผานอีเมลและนำสงลิงก
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม

ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
ขั้นตอนนี้จำนวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม
รับชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting)

หมายเหตุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมากกวา 1 คน
- ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีกอนหนาจะยังถูกนับเปนฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะออก
จากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไมไดลงคะแนนเสียง
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คําชีแ้ จงเรือ่ ง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถอื หุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม
เพือ่ ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอื หุนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส
เนื่องดวย บริษทั ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. โดยเปนการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑและเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ชอบธรรม และเปน
ประโยชนตอผูถือหุน ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริษทั ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตาม ประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 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 ที่ตองการมอบฉันทะไวชดั เจนและตายตัว
ූ แบบ ค เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ใประ
เทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ทั้งนี้ ในกรณีตองการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผูถือหุนสามารถ download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไดที่
www.becworld.com
2. วิธีมอบฉันทะ
กรณีผูถอื หุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ไดโดยดําเนินการ ดังนี้
1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน ใหใชเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น
2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทั
3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ ณ วันที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูถือหุนดวย
ทัง้ นี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผรู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได
และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนซึ่งนอยกวาจํานวนที่
ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและถูกแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุมผานสี่ออิเล็กทรอนิกส
กรณีบุคคลธรรมดา
1.) กรณีผูถอื หุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแนบเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไมหมดอายุ เชนบัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ใหแนบหลักฐาน
ประกอบตามขั้นตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.) กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
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คําชีแ้ จงเรือ่ ง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถอื หุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม
เพือ่ ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอื หุนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (ตอ)

กรณีนิติบุคคล
1.) กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดว ยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ
ฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล
(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคลนั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล
2) กรณีผูถอื หุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรบั มอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่งึ แสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะและผูรบั มอบฉันทะไดลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
3) กรณีผูถอื หุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนติ บิ ุคคล ขอ 1 หรือ 2 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค เทานั้น
3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดาํ เนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่ตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ
ผูแทนนิตบิ ุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล

4. การลงทะเบียนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูร บั มอบฉันทะที่ไมใชกรรมการบริษัทฯ ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ระบบลงทะเบียนยืน่ แบบคํารองจะเปดใหดําเนินการตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2565 และบริษัทจะเริม่
รับลงทะเบียนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กอนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง
หรือตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565
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คําชีแ้ จงเรือ่ ง เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถอื หุนหรือผูแทนของผูถอื หุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม
เพือ่ ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอื หุนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (ตอ)
5. หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ ือหุนวาระทั่วไป
1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
และ/หรือ จากการลงคะแนนจากผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่ง
หุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูร ับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสียงของ (Custodian)
ซึ่งแตงตั้งจากผูลงทุนตางประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู อบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น การลง
คะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใด
ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน ในกรณีการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้น บริษัทจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ผมู อบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเพือ่ ความ
สะดวกแกผรู ับมอบฉันทะ
2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงค ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไวในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไวไมขัดเจน ผูร บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือเจาหนาที่ของบริษัท จะชี้แจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเริม่ วาระการประชุม
โดยเจาหนาที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแตละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเขารวม
ประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จํานวนผู
ถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากันได เนื่องจาก อาจมีผูถือหุนบางทานเขามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมี Inspector ซึ่งเปนผูสอบบัญชี เพื่อทําหนาที่ดูแล และ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุน ของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2565
วันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
----------------------------□ วาระที่ ______ เรื่อง ______________________________________________________________
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง
□ วาระที่ ______ เรื่อง ______________________________________________________________
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง
□ วาระที่ ______ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ชื่อกรรมการ ________________________________________________
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ________________________________________________
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุน ของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2565
ประชุมวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
----------------------------□ วาระที่ _____ เรื่อง __________________________________________
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย ______________ □ ไมเห็นดวย _______________ □ งดออกเสียง ____________
□ วาระที่ _____ เรื่อง ___________________________________________
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย ______________ □ ไมเห็นดวย ________________ □ งดออกเสียง _____________
□ วาระที่ ____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
□ ชื่อกรรมการ _______________________________________________________
เห็นดวย _____________
ไมเห็นดวย _____________ งดออกเสียง _____________
□ ชื่อกรรมการ _________________________________________________________
เห็นดวย ______________
ไมเห็นดวย _____________ งดออกเสียง _____________
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (หนา 1)

อากรแสตมป 20 บาท

เขียนที่ __________________________________________
วันที่ _______ เดือน ________________ พ.ศ.________
(1) ขาพเจา _______________________________________________________ สัญชาติ ________________________
ที่อยู ______________________ ถนน ____________________________ ตําบล/แขวง ______________________
อําเภอ/เขต _________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย ______________________
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม __________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ __________________ เสียง ดังนี้
หุนสามัญ _______________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ __________________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________ อายุ ___________________ป
ที่อยู ____________________________________________________________________________________ หรือ
(2) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________ อายุ ___________________ป
ที่อยู ____________________________________________________________________________________ หรือ
(3) นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________ อายุ ___________________ป
ที่อยู ____________________________________________________________________________________ หรือ
□ นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ, อายุ 71 ป ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
□ นายสมชัย บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ, อายุ 67 ป ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยที่นายมานิต บุญประกอบ
หมายเหตุ: นายสมชัย บุญนําศิริ เปนกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้
และนายสมชัย บุญนําศิริ ไมมีสว นไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการคนอืน่ ๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰสามัญ ผูถือหุน ประจําป 2565
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 วันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย

□ ไมเห็นดวย

□ งดออกเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจา ยเงินปนผลสําหรับป 2564
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
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วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(1) □ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
(2) □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(1) นายสมชัย บุญนําศิริ
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
□ เห็นดวย
(2) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
(3) นายแมทธิว กิจโอธาน
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
วาระที่ 5: พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2565
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
วาระที่ 6: พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํ หรับป 2565
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

ใหถอื วาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว
หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทมี่ ีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ _________________________________ ผูมอบฉันทะ
(__________________________________)

ลงชื่อ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(__________________________________)

ลงชื่อ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(__________________________________)
หมายเหตุ

ลงชื่อ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(__________________________________)

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน
ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน( Custodian )
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

เขียนที่ _______________________________________________
วันที่ _________ เดือน____________________พ.ศ. ___________
(1) ขาพเจา ____________________________________________________________ สัญชาติ ____________________
ที่อยู: ___________________________________________________________________________________________
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ _______________________________________________________
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ___________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง ดังนี้
หุนสามัญ _________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________________ เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
(1) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________ อายุ ____________ป
ที่อยู ____________________________________________________________________________________ หรือ
(2) นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________ อายุ ____________ป
ที่อยู ____________________________________________________________________________________ หรือ
□ นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ, อายุ 71 ป ทีอ่ ยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
□ นายสมชัย บุญนําศิริ – กรรมการอิสระ,
อายุ 67 ป ที่อยูที่ติดตอได บมจ. บีอีซี เวิลด ชั้น 30 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ: นายสมชัย บุญนําศิริ เปนกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้ โดยที่นายมานิต บุญประกอบ และนายสม
ชัย บุญนําศิริ ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 ประชุมวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Meeting หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นดวย
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบางสวน คือ
หุนสามัญ __________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________________ เสียง
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย _________________
ไมเห็นดวย _______________
งดออกเสียง _____________
วาระที่ 3: พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจา ยเงินปนผลสําหรับป 2564
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย _________________
ไมเห็นดวย _______________
งดออกเสียง _____________
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (หนา 2)
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน( Custodian )
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(1)
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย ____________
ไมเห็นดวย __________
(2)
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(1) นายสมชัย บุญนําศิริ
เห็นดวย ____________
ไมเห็นดวย __________
(2) นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
เห็นดวย ____________
ไมเห็นดวย __________
(3) นายแมทธิว กิจโอธาน
เห็นดวย ____________
ไมเห็นดวย __________

งดออกเสียง ___________
งดออกเสียง ___________
งดออกเสียง ___________
งดออกเสียง ___________

วาระที่ 5: พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2565
(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย _________________
ไมเห็นดวย _______________
งดออกเสียง _____________
วาระที่ 6: พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํ หรับป 2565
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย _________________
ไมเห็นดวย _______________
งดออกเสียง _____________
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ _________________________________ ผูมอบฉันทะ
(________________________________)

ลงชื่อ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(_______________________________)

ลงชื่อ _________________________________ ผูรับมอบฉันทะ ลงชื่อ ______________________________ ผูรับมอบฉันทะ
หมายเหตุ (________________________________)

(_______________________________)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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