
 

  

 

ที่  010/2564 
วันท่ี 27 เมษายน 2564 

 

เรื่อง มติทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)  
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
 กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้มีการจัด
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี

บัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
 



 

  

 

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 

2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
   ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
   งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
   บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

 4.1   ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
  เห็นด้วย  399,984,306 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.7323 

 ไม่เห็นด้วย       99,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0248  
 งดออกเสียง      974,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2429 
 บัตรเสีย      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
 4.2   ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

  เห็นด้วย  400,083,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.7571 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
 งดออกเสียง      974,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2429 

   บัตรเสีย      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 

 4.3   ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ 
  เห็นด้วย  400,083,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.7571 

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
 งดออกเสียง      974,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2429 

   บัตรเสีย      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 

4.4   ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา 
  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 



 

  

 

วาระที่ 5  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และ

การจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 

2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 
หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
  เห็นด้วย  401,057,906 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  บัตรเสีย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 วศิน โชติรวี 
 (นายวศิน โชติรว)ี 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี  
 และเลขานุการบริษัท 


