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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ 

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09:30 น. 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู ้อื ่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท  เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของ

กรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

2. บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มี

ความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในการนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของ

บริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม  

โปรดน าหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
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วันท่ี 7 เมษายน 2565 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ 
4. วัตถุประสงค์ ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
5. ข้อบังคับ ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระทีค่ณะกรรมการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
7. แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ต้องน ามาในวันประชุม) 
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
11. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
12. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่  
27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั ้งอยู ่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสง่
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.bangkokpost.co.th (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
 

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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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบ
บัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจ าปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ เงินปัน
ผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปสี่วนหน่ึงไว้เปน็ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

 บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื ่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของทุกๆ ปี ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ 

 บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผล
การด าเนินงานขาดทุนในปี 2564 

 (บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ขาดทุนส าหรบัปี 2564  (107,421,737)  (107,251,502) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้าม)ี 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม ให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกวาระ 
 
ทั้งนี ้ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่  
4 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร 
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมพ์สัน รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมพ์สัน  
กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมพ์สัน  
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 

 
วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน 
ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงส าหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 5,293,639 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจ านวนรวม 5,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ี
เหลือจ านวน 206,361 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 
หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838   
การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับปี 2564 และปี 2565 

 (บาท) 

 2564 2565 

1. ค่าสอบบัญช ี  1,460,000 ไม่เกิน 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 
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ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
จากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์  ข้อ 9 และเพิ ่ม
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมท้ังวัตถุประสงค์อื่นๆ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9  ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 9 โดยในบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า “ไนต์คลับ” และในบรรทัดที่ 2 และ 3 ตัดค าว่า “กิจการ
สถานเต้นร า ร าวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจ าหน่ายสุรา น ้าชาหรือเครื ่องดื ่มประเภทอื่น ๆ” ซึ่งไม่เกี ่ยวกับธุรกิจของบริษัทออก 
รายละเอียด ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ปัจจุบันเป็นดังน้ี 
(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนต์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า 

กิจการผลิตขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นร า กิจการสถานเต้นร า ร าวงหรือ
รองเง็ง กิจการสถานจ าหน่ายสุรา น ้าชาหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับขี่และ
เครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องเล่นส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการ
ทางการแพทย์และการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี ้

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิต
ขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นร า กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่อง
ขับขี่และเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องเล่นส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับ
ให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล 

และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธใหม่และการขยายธุรกิจ บริษัทจึงเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสนิทรัพย์
ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 8 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 34 ข้อ เป็นข้อ 35 ถึงข้อ 42  โดยมี
รายละเอียดวัตถุประสงค์ข้อ 35 ถึงข้อ 42 ท่ีจะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้ 
 
(35) ประกอบกิจการวางแผน ออกแบบ จัดหาสถานที่ ด าเนินการสร้าง อาคาร คูหา ซุ้ม หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร 

ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกอาคาร ตลอดจนการจัดการสถานที่และด าเนินการอื่นใด เพื่อแสดงผลงาน การแสดงแบบ การประชุม 
การอบรม การสัมมนา การเจรจา หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งการประดับตกแต่ง หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใด 
ในสิ่งปลูกสร้างนั้น 

(36) ประกอบกิจการให้บริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการให้บริการทางด้านข่าว โฆษณา เพลง ดนตรี บันเทิง  
(37)  ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม 

การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 
(38) ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า จัดหาให้ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รับเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล บริการส่ง จัดหา หรือแสดงซึ่งข่าวสารส าหรับธุรกิจข้อมูลใน
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต 
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(39) ท าการผลิตและให้บริการเว็บเพจ โฮมเพจ ข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อต่างๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกประเภท
เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงให้บริการเช่าพ้ืนท่ีโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
ในอนาคต  

(40) ให้บริการข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนดูแลรักษาและด าเนินการด้านฐานข้อมูลส าหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
(41)  ประกอบกิจการออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(42) ประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกัน ดังนี ้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 42 ข้อ” 
 
ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์) ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามค าสั่งของ
นายทะเบียนได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่ม
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ ในข้อ 35-42  ดังระบุข้างต้น ทั้งนี้ 
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้ น
และการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17   
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทควรจะมีข้อความระบุเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และ
ปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องพิจารณาเมื่อจะมีการโอนหุ้น 
 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2, 11 และ 17 ในปัจจุบันเป็นดังน้ี 
 
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจ าปี 

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 

 ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ 
วัน เวลา และสถานท่ี ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่าน้ันจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปนี้ 
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1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว 

2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล 
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและก าหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี 
5. ท ากิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 

 
ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ 

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
 
ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) เดือน ในประเทศไทย โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชุม ในกรณีที่กรรมการสอง (2) คน หรือมากกว่า ร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมดังกลา่ว

ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 
 
ข้อ 17 การโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี เวน้แต่ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพมิพ์ ประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 ประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นซึ่งมีผลต่อสิทธิและความสามารถ

ของบริษัทในการประกอบกิจการทางธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สิน การโอนหุ้นย่อมสมบรูณเ์มื่อผูโ้อนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับ

โอนและลงลายมือช่ือของผู้โอนกับผู้รับโอนพร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นใหแ้ก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทไดร้ับค ารอ้ง

ขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แล้ว ในการนี้ หากบริษัทเห็นวา่การ

โอนหุ้นน้ันถูกต้องตามกฎหมายแลว้ ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับค าร้องขอจากผู้รับโอน หากการโอน

หุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจง้ให้ผู้รับโอนทราบภายในเจด็ (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2, 11 และ 17 ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้ 
 
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจ าปี 

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 

 ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ 
วัน เวลา และสถานท่ี ภายในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่  สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว 

2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล 
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและก าหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี 
5. ท ากิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ 

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) เดือน ในประเทศไทย โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชุม ในกรณีที่กรรมการสอง (2) คน หรือมากกว่า ร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมดังกลา่ว

ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ 17 การโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น 
และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้โอนกับผู้รับโอน พร้อมท้ังส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทไดเ้มือ่
บริษัทไดร้ับค าร้องขอให้ลงทะเบยีนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันบุคคลภายนอกไดเ้มื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้ หาก
บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับค าร้องขอจากผูร้ับ
โอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผูร้ับโอนทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ไดร้ับค าร้อง  
 
 
ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท และ/หรือ ผูท้ี่ได้รับมอบหมายมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับของบริษัทตามค าสั่งของนายทะเบียนได้  
(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความ
ในข้อบังคับข้อ 17  ในข้อบังคับของบริษัทดังระบุข้างต้น ทั้งนี้  การแก้ไขข้อบังคับต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
– ไม่มี –  
 
คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
สามารถเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม 
 
บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2564 ถึง วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการก าหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 และ
จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น  
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 9:30 น. 
 
อน่ึง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ได้ ผู ้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
นายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับน้ี  
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บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม ส าหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information 
 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมท้ังเอกสารตามที่ก าหนดมายังบรษิัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันท่ี 
26 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 วศิน โชติรว ี
 
 (นายวศิน โชติรวี) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 
 และเลขานุการบริษัท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107536001583 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันท่ี 27 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารบางกอกโพสต ์
เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
กรรมการที่ลาประชุม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 
นายชาติศิริ โสภณพนิช 
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
นายจอห์น ทอมพ์สัน 

 
ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมอบฉันทะ 25 ราย รวม 29 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น

ทั้งสิ้น 401,056,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2114 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ านวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 
 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 จึงท าการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ 
คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ช้ัน 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกัน
คืออาคารบางกอกโพสต์ ทั้งสองฝั่งสามารถได้ยิน โต้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนน
เสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ท าการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า 
คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็น
ประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จากนั้นแนะน าตัวเองและกรรมการของ
บริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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กรรมการ 

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
 และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
นายเอกฤทธ์ิ บุญปิต ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
นายธีระเกยีรติ จริาธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
นายจรูญ อินทจาร    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

 หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะน าผู้บริหารของ
บริษัท ผู้สอบบัญช ีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี ้
 
ผู้บริหาร 

นายจิรทัศน์ นิวฒัน์ภูมินทร์ ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ 
นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

นายวุฒิ นนทฤทธิ ์ บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ 

นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน 
นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จ ากัด 

 
ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมม่ี

ลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านการท า
หนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธี
ปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี ้
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม 

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

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

 
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
 

ประธานช้ีแจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่18 มีนาคม 2564 ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ด้วย

คะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถ้ือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน า
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 

นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้   
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ภาพรวมของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน (364.9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน (308.8) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (56.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ (10.1) โดยมีสาเหตุหลักอันเป็นผลมาจากสถาณการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้รายได้ทั้งจาก
การขายและการบริการลดลงประมาณร้อยละ (43) หลักๆ คือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวลดลง อาทิ สายการบิน และโรงแรม 
 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (267.2) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (35.7) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัท ลดลง (55.6) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (40.4) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจ านวน  (73.5) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ (37.1) เนื่องจาก
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือ
หุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว  และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เนื่องจาก
บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2563 ดังนี ้

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

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

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติงดจา่ยเงินปนัผลส าหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสยีง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกระท าการของกรรมการ (ถ้ามี) 
 

ประธานช้ีแจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564 
ประกอบด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์และ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา  
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือ
หุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ ์ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มหัทธนะ
พฤทธิ์ และ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท และจ านวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี 2563 แล้ว และวัน เดือน 
ปี ท่ีกรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้ 

1. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2561) 
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561) 
3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (24 เมษายน 2561) 
4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561) 
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช (24 เมษายน 2562) 
6. นายจรูญ อินทจาร (24 เมษายน 2562) 
7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (24 เมษายน 2562) 
8. นายจอห์น ทอมพ์สัน (24 เมษายน 2562) 
9. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (22 เมษายน 2563) 
10. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ (22 เมษายน 2563) 
11. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (22 เมษายน 2563) 
12. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (22 เมษายน 2563) 

 
ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว 

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จด
ทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบ
ฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้ บริษัทจะ
เก็บรวบรวมใบลงคะแนนท้ังหมด 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
 เห็นด้วย 399,984,306 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7323 ไม่เห็นด้วย 99,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0248 งดออกเสียง 

974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
 เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ 
 เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
 เห็นด้วย 401,057,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานช้ีแจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 
2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี ้ การจัดสรรค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีทีผ่่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ใน
หนังสือนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  4256 แล้ว 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรร
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า ตามที ่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ 
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท 
 
 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 
 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
 
 ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย 
 
ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 
หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได ้ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 รวมถึงซักถามหรือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 
 คุณสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะมีการเพิ่มทุนเพื่อเสรมิสภาพคล่องหรือไม่ ประธานรับฟงัและช้ีแจงว่าไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขธรุกิจมาหลายปี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่างลง คาดว่าธุรกิจจะดีขึ้น แต่ต้องมาเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้ผลประกอบการทรุดลงอีก รวมทั้งธุรกิจทั่วโลกด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทก าลัง
พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อท าแผนฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัท และการเพิม่ทุนอาจเป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆ แนวทาง  
 
 คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะกล่าวว่าอยากเห็นหุ้นของบริษัทข้ึน และถามเรื่องการท าแผนฟื้นฟู ประธานกล่าวว่า คาด
ว่าจะเห็นหุ้นข้ึนแต่เป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งข้ึนกับผลประกอบการของบริษัทเองและทั่วโลกด้วย ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว คาดว่าจะเริ่มท าแผนฟ้ืนฟูได้เร็ววันนี้                                    
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม 
 

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี 

 
ปิดประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา 
 
 

 
(นายวรชัย พิจารณ์จิตร) 
รองประธานกรรมการ 

ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม 
 
 
 

      (นายวศิน โชติรว)ี 
หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 

และเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ชื่อ - สกุล     นายชาติศิริ โสภณพนิช 
สัญชาติ / อายุ    ไทย / 62 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    30 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2563 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2563 President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ TRG Management LP 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ TRG Allocation LLC 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ Bangkok Bank (China) Co., Ltd. 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ Board of Trustees มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
• พ.ศ. 2556-2564 กรรมการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• พ.ศ. 2557-2562 กรรมการ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 
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ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
• พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University  
• พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
• เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวน 0 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ชื่อ – สกุล     นายจรูญ อินทจาร 
สัญชาติ / อายุ    ไทย / 77 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    8 ป ี
สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Director Certification Program (DCP 176/2013) 
• หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท. 13) 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา  
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2557-กนัยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
• 28 พฤษภาคม 2551 ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 
• 3 มีนาคม 2549 ตลุาการศาลปกครองสงูสดุ 
• 1 ตลุาคม 2546 ผู้ พิพากษาศาลฎีกา 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
• เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
• เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ชื่อ – สกุล     นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
สัญชาติ / อายุ    ไทย / 53 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    6 ป ี
สัดส่วนการถือหุ้น    13,139,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตร นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี Business Administration มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
• พ.ศ. 2554 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู  รุ่นที่ 15 สถาบนัพระปกเกล้า 
• พ.ศ. 2549 หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่ 99 สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Director Accreditation Program (DAP 129/2016) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2564 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัซือ้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2545-2564 รองประธานฝ่ายจดัซือ้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2541-2545 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิง้ จ ากดั  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ากดั 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากดั  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลสั จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ ธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริหาร จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
• เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ชื่อ – สกุล     นายจอห์น ทอมพ์สนั 
สัญชาติ / อายุ    ไทย / 57 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    17 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  
• Fellow Chartered Accountant (FCA), The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศองักฤษ  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  
• เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
• เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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วัตถุประสงคข์องบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
(1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการและเป็นเจ้าของหรือด าเนินการโดยประการอื่น ซ่ึงหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณา

และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไป ประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และ
รับท าการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา 

(2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระรา ชบัญญตัิ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การส ารวจ ขุดค้น ประกอบการ และท า
ประโยชน์แร่ สินแร่ และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน ้า 

(3) ผลิต น าเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องมือ และของใช้ในส านักงาน เครื่องเรือน พรม เรือก าปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและ
เครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว 

(4) ซ้ือ ก่อตั้ง และด าเนินกิจการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจ าหน่าย ผู้ค ้าประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้
เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดจ าหน่าย สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุ และสินค้าทั่วไป และน าเข้า ซ้ือ จัดท า ผลิต ท าให้เหมาะสมที่จะ
ขายได้ ขาย ซื้อขาย โดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จ าน า วางเป็นประกัน ค้าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และ
สินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตส าเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับด าเนินการ ประกอบกิจการ และจัดด าเนินการกิจการซ้ือขาย
ทุกชนิด และกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษใน
ประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาดหรือโดยมีข้อจ ากัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้
อนุญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือท าการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซ่ึงทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว 

(5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้ค าแนะน าแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิ มพ์ 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศ การพิมพ์ การโฆษณาและการถ่ายรูปทางการค้า 

(6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ 
ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานขุดคลอง งานสาธารณูปโภค ท่าเรือ ท่าจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพและสิ่งก่อสร้างทางการทหารอื่นๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ 
อุปกรณ์ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จาก น ้ามัน 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร และงานโยธา และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานส ารวจและกิจการ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่ 

(7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจ าหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการจัดหาสมาชิก
ให้สมาคม และกิจการนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(8) รับจ้างท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องยนต์ทุกชนิด และ
อุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด 

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนต์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมแล ะ
อาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นร า กิจการสถานเต้นร า  ร าวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจ าหน่ายสุรา น ้าชา หรือ
เครือ่งดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับขี่และเครื่องจักรกลซ่ึงเป็นเครื่องเล่นส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิง
ทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล 

(10) ประกอบกิจการน าเที่ยวและกิจการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปทุกชนิด และกิจการกีฬาและการพักผ่ อน
หย่อนใจทั้งบนบกและในน ้าเพื่อหาก าไร 

(11) รับท าการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์  การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชา
วิศวกรรม การช่างสาขาการไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง 

(12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จ านอง และจ าน าสังหาริมทรัพย์และรับจ าน า สังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งสังหา ริมทรัพย์และกิจการ
บ ารุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดชิ้นส่วนเครื่องใช้และอะไหล่ส าหรับใช้ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว 

(13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนืออสังหาริมทรัพย์ และ ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
และจ านองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ท าได้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : วัตถุประสงค์ ของบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
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(14) ท าการติดต่อและท าความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 

(15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่ว่าบริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้น ส่วนจ ากัดนั้นๆ จะมี
วัตถุประสงค์ตรงกันกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค้ากับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงท าได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จ านองหรือจ าหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือของประเทศอื่นใด สิทธิ
ตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า 

(17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าในส่วนใดของโลก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดดังระบุข้างต้ นในหนังสือ
บริคณห์สนธินี้  

(18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อก าหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร  ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจ านองสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (ส าหรับการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการจ าหน่ายสินค้าและความรับผิดในการท างานของ
ลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ 

(19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม ส าหรับด าเนินกิจการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร 
(20) ค ้าประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค ้าประกันคนต่าง

ด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและค ้า
ประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร 

(21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 
(22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(23) ค ้าประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือองค์กรที่มีอ านาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการ เจ้าหน้าที่

หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม  
(24) ซ้ือ ขาย โอน ขึ้นเงิน ซ่ึงตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝากหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ  
(25) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงานแถลงข่าว จัดนิทรรศการการแสดงสินค้า งาน

ประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์เคเบิลทีวี วดิีโอ วัสดุ
วีดิทัศน์ โทรทัศน์วรจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทางหรือสื่ออื่นๆ ทุก
ชนิด 

(26)  ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้ค าปรึกษา วางแผน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิ ทยุติดตามตัว 
วิทยุโทรคมนาคม สื ่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางและสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ 

(27) ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิตและด าเนินกิจการ ด าเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อ
ดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณาและสื่อสารมวลชนทุกประเภท 
ออกแบบและท าเว็บไซต์ โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
ละคร บันทึกเทป และวิดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง 

(28) ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ หรือกระท านิติกรรมใด ให้ได้มาซ่ึงเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิล
ทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด   

(29)    ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย เคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพข้อมูลเสียง และโครงข่าย
อื่นๆ เพื่อน าเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ซื้อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ แล ะ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(30)  ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซ่ึงสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดย
ระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้ งภาคพื้นดิน ภาค
อากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน ้า ทะเล และมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(31) ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา จ าหน่ายหรือสั่งเข้ามาจ าหน่าย หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสิน ค้าอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท 
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(32)    ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จ าหน่าย เผยแพร่ต่อสาธาร ณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิ
ในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อท าการแสวงหาผลประโยชน์โดยการท าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่
บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สิ นทางปัญญา ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

(33)  ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์  และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ 
รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท 

(34)  ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าหรือท างานต่างๆ และรับจ้างท าของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน
ราชการ และองค์กรของรัฐ 
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ข้อบงัคับของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ส่วนที่ 1 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
     

ข้อ 1 การประชมุสามัญประจ าป ี
(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 
 ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันท่ี 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทให้มีข้ึน ณ วัน เวลา และสถานท่ี ภายในประเทศ
ไทย ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่าน้ันจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปน้ี 

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีส าหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว 

 2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล 
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและก าหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี 
5. ท ากิจการอ่ืนใดท่ีผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี 
 หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจ าปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเ จ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุมสามัญประจ าปี พร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมจะต้องระบุ สถานที่ วัน และเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อ
อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม รวมท้ังแนบความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งส าเนาบัญชีก าไรขาดทุน
และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และส าเนารายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น
ทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีด้วย 

ข้อ 2 การประชมุวิสามัญ 
(ก) การจัดประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมข้ึนภายในประเทศไทยในท้องท่ี
อันเป็นท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่
บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 
(ข) ค าบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญ 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญประจ าปีจะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนประชุม
วิสามัญ พร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่า (3) วันด้วย ค าบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องระบุ
สถานท่ี วัน และเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาพร้อมท้ังรายละเอียดในเร่ืองท่ีจะเสนอ เพ่ือรับทราบ หรือเพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา
ในท่ีประชุมรวมท้ังแนบความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวไว้พร้อมกับค าบอกกล่าวเรียกประชุม 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อ 3 องค์ประชุม 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ีประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน
ผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังท่ีก าหนดไว้ในข้อน้ีก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
ข้อ 4 ผู้รับมอบอ านาจ 
 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนให้เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนจะต้องท าเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 
และย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานในท่ีประชุม ณ สถานท่ีประชุม ก่อนท่ีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องท าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 
 (ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
 (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ 
 (ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง 
 ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน 
 ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือการอนุมัติกิจการอ่ืนใดในท่ีประชุมใหญ่ (รวมท้ังการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีมีผู้เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน 
ร้องขอให้ลงคะแนนลับและท่ีประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ัน เว้นแต่ผู้ถือ
หุ้นผู้น้ันจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ 
 

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการ 
      

ข้อ 6  จ านวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึง (1) คนข้ึนเป็นประธานกรรมการ หากคณะกรรมการเห็นสมควร ให้เลือกกรรมการหน่ึงคน (1) หรือหลายคนเป็นรองประธานเพ่ือท าหน้าท่ีตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 กรรมการน้ันให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึงหุ้นท่ีตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น 
 (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนบุคคลท่ีจะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการท่ีว่างเท่าน้ัน ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ ไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใ นคร้ังน้ัน ในกรณี
ท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  

ข้อ 7 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง 
 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปน้ันจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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ข้อ 8 ต าแหนง่ว่าง 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลข้ึนด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่
วาระในต าแหน่งของกรรมการที่ว่างลงน้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีจ านวนกรรมการว่างลงจนกรรมการท่ีเหลืออยู่มีจ านวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการท่ีเหลืออยู่จะกระท าการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือท าการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการท่ีว่างลงเท่าน้ัน และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับตั้งแต่วันท่ีจ านวน
กรรมการว่างลง ซึ่งท าให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีท้ังหลายภายใต้ข้อน้ี บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ี
กรรมการที่ว่างลงน้ันชอบท่ีจะอยู่ได้ 
 
ข้อ 9 อ านาจทั่วไป การมอบอ านาจ และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพันบรษิทั 

กิจการของบริษัทให้บริหารโดยคณะกรรมการตามข้อบังคับฉบับน้ี และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการหน่ึงคน (1)  หรือหลายคน 
หรือบุคคลอ่ืนใดกระท าหน้าท่ีใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับฉบับน้ีห้ามไว้การมอบอ านาจเช่นว่าน้ี ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพันบริษัท 

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองส าเนาหรือภาพถ่ายสรรพเอกสารของบริษัทหรือเก่ียวกับบริษัท การต่อสู้
คดีอาญาท้ังปวงท่ีบริษัทถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาล การ
ย่ืนและส่งค าคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อ
กระท าการแทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชี่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนและผูกพันบริษัทได้  
 
ข้อ 10 ค าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับน้ี ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยงส าหรับการเดินทาง 
เงินรางวัล และเงินโบนัส ส่วนค่าตอบแทนอย่างอ่ืนน้ัน ให้บริษัทจ่ายตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

 
ส่วนที่ 3 การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

      
ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีข้ึนอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) เดือน ในประเทศไทย โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีท่ีกรรมการสอง (2) คน หรือ
มากกว่า ร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 

 
ข้อ 12 ค าบอกกล่าวเรียกประชุม 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7) วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการพร้อมท้ังแจ้งเวลา สถานท่ี และวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว โดย
ประธานกรรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับการมอบหมาย ส่งให้แก่กรรมการแต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท การประชุมของคณะกรรมการอาจมีข้ึนโดยแจ้งการนัดประชุมให้ทราบโดยวิธีอ่ืน และจะก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

 
ข้อ 13 องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) เป็นประธานในท่ีประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงในระหว่างกันเองเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 14 การออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน มติ 
การกระท าการ การแต่งตั้ง และการตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากจากท่ีประชุม ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ี
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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ส่วนที่ 4 หุ้น 
     

ข้อ 15 หุ้นสามัญ 
หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ซ่ึงเป็นหุ้นชนิดท่ีระบุชื่อผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 
 

ข้อ 16 การออกและการเปลี่ยนใบหุ้น 
ให้บริษัทท าใบหุ้น คือ ใบส าคัญส าหรับหุ้นใบหน่ึงหรือหลายใบ มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกๆ คน ในกรณีท่ีบริษัทจ าหน่ายหุ้นท่ีออกใหม่ ให้บริษัทจัดท าใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อ

ภายในสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนและจดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว ในกรณีท่ีมีการโอนหุ้นตามข้อ 17 ของข้อบังคับน้ี ซึ่งผู้รับโอนประสงค์จะได้ ใบหุ้น
ใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนและมีพยานอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมท้ังเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอ่ืนให้แก่บริษัท หาก
การโอนหุ้นน้ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันได้
รับค าร้องขอน้ัน ในกรณีท่ีใบหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุด ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ันให้แก่บริษัท ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก 
 ใบหุ้นน้ันให้มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหน่ึง (1) คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 17 การโอนหุ้น 
หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 ประมวล

กฎหมายท่ีดิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอ่ืนซึ่งมีผลต่อสิทธิและความสามารถของบริษัทในการประกอบกิจการทางธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สิน การโอนหุ้น
ย่อมสมบูรณ์เม่ือผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนพร้อมท้ังส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นน้ันจะใช้ยันบริษัทได้เม่ือ
บริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการน้ี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นน้ันถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับค าร้องขอจากผู้รับโอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนทราบภายในเจ็ด 
(7) วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง  

ส่วนที่ 5 ข้อก าหนดทั่วไป 
     

ข้อ 18 หุ้นกูแ้ละหลกัทรัพย์อื่น 
บริษัทอาจออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจออกใบแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น หุ้นกู้ และหน่วยลงทุน รวมท้ังออกหลักทรัพย์อ่ืนๆ 

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายพึงอนุญาตให้ท าได้ 
 

ข้อ 19 เงินปนัผลและทุนส ารอง 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวน

หุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงาน

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลน้ัน ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้

โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย 
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน 
 

ข้อ 20 รอบปีบัญช ี
รอบปีบัญชีของบริษัทให้สิ้นสุดลง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 
ข้อ 21 บัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ันก่อนเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปีของผู้ถือหุ้น งบดุลบัญชีก าไร
ขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีน้ัน ให้ท าข้ึนเป็นภาษาไทย โดยมีค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
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ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ใน
การน้ี ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมท้ังให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
 
ข้อ 22 ขอ้บังคับ 

ข้อบังคับน้ีให้เรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)” ค าว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับน้ีให้หมายถึง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อ 23 การแก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้บังคับหรอืหนงัสือบรคิณห์สนธิ 
การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อบังคับน้ีก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทก็ดี จะท าได้ก็แต่โดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ 
 

ข้อ 24 บทบัญญัติในพระราชบัญญตัิบรษิทัมหาชนจ ากัด ที่ไมข่ดักับขอ้บังคับนี้ให้เปน็ข้อบงัคับของบริษทั 
ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ในส่วนท่ีเก่ียวกับบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีใช้

บังคับอยู่ในเวลาน้ี หรือตามแต่ท่ีจะพึงแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป มาเป็นข้อบังคับของบริษัทเพ่ิมเติมจากข้อบังคับน้ีด้วยโดยอนุโลม  
 

ข้อ 25 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ี
ก าหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ ด้วย 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – สกุล     ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
สัญชาติ / อายุ    ไทย /59 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    4 ป ี
สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University 
• พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University 
• พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• พ.ศ. 2528 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
• หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) (IOD) รุ่นที่ 2/2021 
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นที่ 27/2012 
• หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที่ 12/2011 
• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค็อปเปอร์ไวร์ จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑติยสภา  
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูฟฟาสท์ จ ากัด  
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 
• พ.ศ. 2564 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง  
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – สกุล     นายจรูญ อินทจาร 
สัญชาติ / อายุ    ไทย / 77 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    8 ป ี
สัดส่วนการถือหุ้น    ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Director Certification Program (DCP 176/2013) 
• หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท. 13) 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา  
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2557-กนัยายน 2558 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
• พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
• 28 พฤษภาคม 2551 ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 
• 3 มีนาคม 2549 ตลุาการศาลปกครองสงูสดุ 
• 1 ตลุาคม 2546 ผู้ พิพากษาศาลฎีกา 
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564 
• เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
• เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
• เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
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*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทมิได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ี
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้  การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหา้ง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัท และบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะน าคณะกรรมการบริษัทในเรื ่องเกี่ยวกับจ านวน และคุณสมบัติที ่เหมาะสมของ
กรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่ __________________________________ 

วันที่ _______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__________________ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 ลงชื่อ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 ลงชื่อ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 ลงชื่อ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 

 
 

ปิดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
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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 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

 ปิดอากร

สแตมป์ 20 

บาท 

 

ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ีมาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีซ่ึงสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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. นายชาติศิริ โสภณพนิช  

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

2. นายจรูญ อินทจาร 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

4. นายจอห์น ทอมพ์สัน 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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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 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 9 และ

เพ่ิมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมท้ังวัตถุประสงค์อื่นๆ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17   

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                           ) 

 ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

      (                                   ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 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 ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ _________ เรื่อง __________________________________________________________________________ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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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  
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ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 1 การประชุมสามัญประจ าปี 

(ก) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 
 

ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจ าปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา 
และสถานท่ี ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระท ากิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีก าไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที ่สิ ้นสุดลง 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) วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจ าปี พร้อมทั้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม 
รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งส าเนาบัญชีก าไร
ขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และส าเนารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปีด้วย 
 

ข้อ 3 องค์ประชุม 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกัน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนัดไปถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่ก าหนดไว้ในข้อน้ี ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 4 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

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

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

 
ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตน
จะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 
 

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน 

 

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ 

เว้นแต่การที่กฎหมายก าหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจ านวนหุ้นท้ังหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 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) ให้ผู ้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- กรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู ้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติด

อากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อม

รับรองส 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 10 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
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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 หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของค าแปลโดย
ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อท าการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม ต้ังแต่เวลา 09:30 น. 
วันที่ 27 เมษายน 2565 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน 
 
1. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไมซ่ับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม 
 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รบัฝาก
และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้
ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับ
มอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
 

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียง
ลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็น
ด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วน ามาลบออกจากคะแนนเสียงท่ีเข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะ
ตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากั บ
จ านวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในต าแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกิน
กว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  ภายหลังการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จับฉลาก 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 

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