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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ 

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น. 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติในการประชุม ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของ

กรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าช้ันล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น

ที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในการนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม  

โปรดน าหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 7 เมษายน 2564 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
2. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ 
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระทีค่ณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
9. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
10. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  
27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุม
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokpost.co.th (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 
อาคารบางกอกโพสต์ เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597 
www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com  

http://www.bangkokpost.co.th/
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วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบ
บัญชีแต่ละปีของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนก่อนเสนอตอ่ท่ีประชุมประจ าปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ เงินปัน
ผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปสี่วนหน่ึงไวเ้ปน็ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของทุกๆ ปี ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ 

 บริษัทฯ มิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ  
มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2563 

 (บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(512,766,595) (439,035,116) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้าม)ี 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม ให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกวาระ 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่  
4 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภ
เจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ และ 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ และ ศ.ดร. พรชัย ชุนห
จินดา กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็น
ค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงส าหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 5,460,000 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจ านวนรวม 5,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ี
เหลือจ านวน 40,000 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 
หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752  
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การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 และปี 2564 
 (บาท) 

 2563 2564 

1. ค่าสอบบัญช ี ไม่เกิน 1,725,000 ไม่เกิน 1,450,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

 
ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 
วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี –  
 
คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
สามารถเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม 
 
บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการก าหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และ
จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น  
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8:30 น. 
 
อน่ึง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับน้ี  
 
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม ส าหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information 
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ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมท้ังเอกสารตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับภายใน
วันท่ี 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 วศิน โชติรว ี
 
 (นายวศิน โชติรวี) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
 และเลขานุการบริษัท 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2564  

วันท่ี 18 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต ์

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร    ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
นายจอห์น ทอมพ์สัน 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  
นายจรูญ อินทจาร 

 
กรรมการที่ลาประชุม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
นายชาติศิริ โสภณพนิช 
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ ์

 
ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะ 32 ราย รวม 54 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
424,169,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8339 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ านวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 
 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิ
เกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภัยมา ณ ท่ีนี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่
ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้  

 
กรรมการ 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 
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นายธีระเกยีรติ จริาธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

และเชิญให้ นายวศิน โชติรวี  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะน าผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญช ี
ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี ้
 
ผู้บริหาร 

นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

นายวุฒิ นนทฤทธิ ์ บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ 

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ 
นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน 
นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุมแล้ว ดังนี้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่
ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตร
ลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และน าไปลบจาก
เสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่
ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอก
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บัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็น
ด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
 
ประธานช้ีแจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจ านวน 55 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 424,169,912 หุ้น 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 424,169,912 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 2 รายงานผลการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวาระที่ 7 
 
คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงว่าตามที่บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) และ (2) อาคาร
ส านักงาน (คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปผ่านวิธีประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดการประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรัพย์สินตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท าให้
การจัดประกวดราคาครั้งดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา  
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวาระที่ 7 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้อนุมัติการขายไปในปีที่แล้ว ท าไมถึงท าการขายปีนี้ ประธานช้ีแจงว่าเนื่องจากไม่มีผู้เสนอ
ราคาประมูลมาอย่างเป็นทางการ มีเพียงโทรสอบถามและส่งอีเมล์มา จึงไม่สามารถท าการขายได้ 
 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจ านวน 56 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 424,170,012 หุ้น 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามที่คณะกรรมการเสนอ รับทราบการรายงานผลการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวาระที่ 7 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 424,170,012  เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน 
 
ประธานช้ีแจงว่าจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นควรให้จัดการประกวดราคาขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯเนื่องจากครั้งที่แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจ าหน่าย (บางนา) (2) 
อาคารส านักงาน (คลองเตย) โดยมีเง่ือนไขผู้ชนะการประมูลจะต้องให้เช่ากลับพื้นท่ีอาคารส านักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษัท 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน  
 
คุณวศิน โชติรวี รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประกวดราคาและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคคล
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯสามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ไนท์
แฟรงค์”) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (“15 ธุรกิจ”) เพื่อให้ทราบราคายุติธรรมที่เป็นปัจจุบัน และก าหนดราคาเสนอขายขั้นต่ า
ส าหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายหรือเท่ากับ 1,226.21 ล้านบาท การ
ประกวดราคาครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จ ากัด (“ที่ดินร่มรื่น”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เสนอราคา
ซื้อทรัพย์สินสองรายการ รวมมูลค่า 1,226.21 ล้านบาท ท าให้รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทที่ 1 
ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ ซึ่งต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
บริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด (“สีลม”)ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท า
รายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาและจ าหน่ายไปฯ  พร้อม
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้ว 

 
อย่างไรก็ตาม วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 3 หรือวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระ
อื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 15 ธุรกิจ มีอะไรเกี่ยวโยงกับ ที่ดินร่มรื่น หรือไม่ เพราะการไม่ได้ตีราคาให้ตัวอ าคาร
บางกอกโพสต์ ซึ่งต่างกับ ไนท์แฟรงค์ อย่างไรก็ตามได้ขอบคุณ ที่ดินร่มรื่น ในการเข้าซื้อและกล่าวว่าอีก 3 ปีจากนี้ อาคารคงถูกทุบทิ้ง
แน่นอน ซึ่ง ดร. รณชิต มหัทธนพฤกษ์ ได้ตอบว่าท้ังสองบริษัทไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน คุณสิรินาถ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 
แนะน าตัวแล้วตอบข้อซักถามว่า ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินด้วยวิธีต้นทุนและวิธีรายได้ จึงมีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ยังไม่ได้เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของทรัพย์สิน  ซึ่งอาคารบางกอกโพสต์เป็นอาคารที่สร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพิมพ์มิใช่
เป็นทรัพย์สินท่ีสร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้และถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น  
 
คุณแดน ชินสภัคกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวว่า อาคารนี้หากซื้อไปผู้ซื้อคงทุบทิ้งเพราะสภาพอาคารเก่าแก่ อีกทั้งผู้ซื้อยังต้องมีค่าทุบตึกอีก
กว่า 60 ล้านบาท ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลของการไม่ตีราคาตัวอาคาร 
 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่าหากขายแล้วจะบันทึกบัญชีอย่างไร ขายแล้วยังขาดทุนอยู่จะขายหรือไม่ คุณวศิน โชติรวีแจ้ง
ว่าขณะนี้ผู้สอบบัญชีใช้ราคาประเมินในการบันทึกบัญชีงบสิ้นปี 2563  หากมีการขายแล้วจึงใช้ราคาขายจริง ซึ่งคาดว่าอาจจะท าให้ไตร
มาสแรกติดลบเนื่องจากการขาย 136 ล้านบาท   
 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจ านวน 59 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 424,170,024 หุ้น 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้
เสีย ดังนั้นจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง  169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,957 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519  ไม่เห็นด้วย 81,397 
เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
พร้อมกันนี้ คุณวศิน โชติรวี ได้แจ้งการอนุมัติการมอบอ านาจให้บุคคล/คณะบุคคลตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการจนแล้วเสร็จ ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าพนักงาน ให้
ถ้อยค า หรือลงนามในเอกสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการท ารายการเช่ากลับอาคารส านักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 
ประธานช้ีแจงว่าบริษัทฯ จะท าการเช่ากลับพื้นที่อาคารส านักงานไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 400 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมที่จอดรถ 180 คัน จาก บริษัท ท่ีดินร่มรื่น จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการเช่ากลับอาคารส านักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามว่า จ่ายช าระค่าเช่าอย่างไรเป็นรายเดือนหรือรายปี คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงว่า การจ่ายค่าเช่าจะจ่าย

เป็นรายเดือน 

คุณปราโมทย์ ปิยสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตรคิดจากอะไร และราคาตึกแถวนี้ค่าเช่าเท่าไร คุณพิทักษ์ กิตติ
อัครเสถียร ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า ทั้งไนท์แฟรงค์  และ 15 ธุรกิจ ได้ส ารวจพื้นที่อาคารส านักงานในบริเวณถนนพระราม 4 และ
บริเวณใกล้เคียง ราคาอยู่ที่ 450-500 บาทต่อตารางเมตร  
 
คุณแดน ชินสุภัคกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า อาคารนี้มีที่ว่างให้เช่า แต่การหาผู้เช่าคงเป็นเรื่องยากเพราะการเดินทางเข้ามาไม่สะด วก
ไม่ได้ติดรถไฟฟ้า 
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากขายแล้ว บริษัทจะเป็นอย่างไร ประธานตอบว่า ขณะนี้พยายามลดภาระหนี้สิน และมีการ
ปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอด รวมทั้งมีการลดค่าใช้จ่ายลง หากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น คาดว่าบริษัทจะพยายามด าเนินธุรกิจให้กลับมามีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น 
 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามถึงสถานะของบริษัทลูกหลายบริษัทท่ียังด าเนินการอยู่ คุณวศิน โชติรวี ช้ีแจงว่าขณะนี้หลักๆ บริษัท
ลูกจะมี บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากัด และ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด  
 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถามถึงการประเมินของไนท์แฟรงค์ว่าประเมินไปเมื่อไร คุณพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร ได้ตอบว่า สิงหาคม 2563 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การท ารายการเช่ากลับอาคารส านักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วน
ได้เสีย ดังนั้นจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,996 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519  ไม่เห็นด้วย 
81,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
 
ประธานช้ีแจงว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
เพิ่มเตมิ จากจ านวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจ านวนไม่เกิน 400 ล้านบาท  
 
บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ
เทียบเท่าการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
คุณวศิน โชติรวีแจ้งเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมประเภทช าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับ
อ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยการท าสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ทั้งนี้ ในการกู้ยืมตาม
สัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 
การค านวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2563  และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน  400 ล้านบาท 

โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท ค านวณจาก 400,000,000 x 4.50% โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยเป็นรายการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี 
14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการท ารายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้
น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องของความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเง่ือนไขการท ารายการ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้น าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมนี้บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการ
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอ
รี่ จ ากัด ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้
เสีย ดังนั้นจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  303,073,874 หุ้น เห็นด้วย 302,018,516  เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6518  ไม่เห็นด้วย 
1,055,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3482 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2564 รวมถึงซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
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ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 
ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 

 
 
(นายวรชัย พิจารณ์จิตร) 
รองประธานกรรมการ 
ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม 
 
 
(นายวศิน โชติรวี) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
และเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ช่ือ - สกุล    ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ ์

สัญชาติ/ อาย ุ    ไทย / 75 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    7 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่ม ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ประเภทท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

• พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

• พ.ศ. 2507 บัญช ีโรงเรียนอสัสมัชัญพาณิชยการ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) 2008 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์อีท ีจ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท พีพีทีซ ีจ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีดาปราโมทย ์จ ากัด 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค ์จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ช่ือ – สกุล     ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรพัย ์

สัญชาติ/ อาย ุ     ไทย / 72 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     7 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่ม ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร ์University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• พ.ศ. 2514 ปริญญาตร ีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Accreditation Program (DAP 80/2009) 

• Director Certification Program (DCP 126/2009) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2562 ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรกัษาการอธิการบด ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• พ.ศ. 2554-2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2557-2562 สมาชิกสภานติบิัญญัติแห่งชาติ 

• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

• พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

• พ.ศ. 2554-2557 กรรมการในคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค ส านกันายกรัฐมนตร ี

• พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด กระทรวงการคลัง 

• พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม 

• พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร กิจการส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 

• พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

• พ.ศ. 2548-2554 คณบด ีคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2547-2552 กรรมการ สภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์โครงการการจัดการทางการเมือง 
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• พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ส าหรับนักบรหิาร 

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง 

• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด ค่าตอบแทน จ านวน 0 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง  

• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 0 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ช่ือ – สกุล     ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์

สัญชาติ/ อาย ุ     ไทย / 65 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการ และกรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     3 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่ม ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• พ.ศ. 2528 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• พ.ศ. 2519 ปริญญาตร ีการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม 

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2558 

• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5 ปี 2553 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2542 ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2537-2542 ผู้อ านวยการฝา่ยการเงิน บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้าผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จ ากัด 

• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เวลท ์โฮลดิ้ง จ ากัด 

• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 

• พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563  

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง 

• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ช่ือ – สกุล     ศ.ดร.พรชัย ชนุหจนิดา 

สัญชาติ/ อาย ุ     ไทย / 58 ปี 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     3 ปี  

สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑติ สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

• พ.ศ. 2528 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นที ่27/2012 

• หลักสตูร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นท่ี 12/2011 

• หลักสตูรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่11/2010 

• หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที ่4/2005 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค็อปเปอร์ไวร ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร ์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบง ากิจการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

• พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ช้ันมหาวชิรมงกุฎ  

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  
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• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง  

 

 

  



19 
 

 
 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ช่ือ – สกุล     ศ.ดร.พรชัย ชนุหจนิดา 

ต าแหน่งในบรษิัท     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    3 ปี  

สัญชาติ/อายุ    ไทย / 58 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑติ สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเงิน Florida International University 

• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• พ.ศ. 2528 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นท่ี 27/2012 

• หลักสตูร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที ่12/2011 

• หลักสตูรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่11/2010 

• หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที ่4/2005 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค็อปเปอร์ไวร ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร ์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา  

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบง ากิจการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

• พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ช้ันมหาวชิรมงกุฎ  

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
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• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง  

• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง  

  



21 
 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ช่ือ – สกุล     นายจรูญ อินทจาร 

ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    7 ปี 

สัญชาติ/อายุ    ไทย / 76 ปี  

สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่ม ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

• ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

• ปริญญาตร ีนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Certification Program (DCP 176/2556) 

• หลักสตูรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13) 

• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย ์(TEPCoT4) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ์ี้ จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ตั้งแต ่พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่ม ี 

ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

• 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

• 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

• 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎกีา 

การเข้าประชุมในป ีพ.ศ. 2563 

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากท้ังหมด 7 ครั้ง 

• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง 

•  เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง จากท้ังหมด 1 ครั้ง  
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*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มิได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ี
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้ การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริกา ร
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะน าคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ย วกับจ านวน และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ
กรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่ __________________________________ 

วันท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________สัญชาติ__________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นสามัญ ________________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  

(1) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

(2) _____________________________________________________________________ อายุ _______________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 1  

ปิดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หน้า 2  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

  

เขียนที่ __________________________________ 

วันท่ี _______เดือน ____________พ.ศ._________ 

(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________สัญชาติ__________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นสามัญ ________________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ______________________ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  

(1) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

(2) ____________________________________________________________________ อายุ ________________ ปี 

อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________________ 

อ าเภอ/เขต__________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์__________________ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

 ปิดอากร

สแตมป์ 20 

บาท 

 

ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ีมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนด้วย 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 1  
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึง

สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ทีผู้่สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์  

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 2  
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วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 3  



28 
 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หน้า 4  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ 

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หน้า 1  
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วาระที่ _________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ_____________________________________________________________________________________ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หน้า 2  
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ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจ าปี 

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 
 

ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทฯ ให้มีขึ้น ณ วัน 
เวลา และสถานท่ี ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่  
31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว 

2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล 
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และก าหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี 
5. ท ากิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 

 
(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี 

 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจ าปี พร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม 
รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งส าเนาบัญชีก าไร
ขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของปีก่อน และส าเนารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีด้วย 
 

ข้อ 3 องค์ประชุม 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุม
กันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนัดไปถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 4 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องท าหนังสือและลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู ่
(ข) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(ค) ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง 

 
ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตน
จะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 
 

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน 

 

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ 

เว้นแต่การที่กฎหมายก าหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจ านวนหุ้นท้ังหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงจะต้องกระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า ( 5) คน ร้องขอให้

ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ  
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้  
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
- กรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- กรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
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(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(ข) หนังสือมอบอ านาจที่คัสโตเดียนมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจ หรือบุคคลผู้มีอ านาจมอบฉันทะได้ 
(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย
โนตารีพับบลิค หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของค าแปลโดย
ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อท าการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  
ต้ังแต่เวลา 08:30 น. วันที่ 27 เมษายน 2564 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน 
 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียน 
เข้าประชุม 
 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามทีผู่้
ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้
ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออก
เสียงลงคะแนนทีบ่ริษัทฯ ได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ลว่งหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุม
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย 
โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากั บ
จ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  ภายหลังการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลอืกตั้งกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
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