
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565  
เวลา 10.00 น. 

บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
ต้ังแต่เวลา 08.00 น 

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเง่ือนไขและวิธีการ
ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ งดแจกของท่ีระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี 
 
 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจำป ี2565 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                                                                           
(ไม่มีห้องประชุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19) 
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1 เมษายน 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวนัที ่4 มีนาคม 2564 
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code  
  (ซ่ึงแสดงงบการเงินประจำปี 2564 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) 

3. ข้อมูลเบื ้องต้นของกรรมการที ่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื ่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ 
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชรีาย

เดียวกัน 
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และ

การมอบฉันทะ 
 10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจำปี / รายงานประจำปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) 
 11. แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้า 
  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีมติกําหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (ไม่มีห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื ้อโควิด-19) ในวันจันทร์ที่  
25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการ
ประชุมดังกล่าว และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที ่กฎหมายกำหนด โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชมุ
ในครั้งนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที ่12 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามมาตรา 113 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิบร ิษ ัทมหาชนจ ําก ัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจําปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี2564 ซึ่งมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที ่พระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นํา
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง  
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ที่
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 27 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบ
ปี 2564   

การลงมติ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี  2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 
กําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท 
(สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบการเงิน ประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One 
Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
หน้าที่ 27 

  ข้อมูลในสาระสําคัญของงบการเงิน ประจําปี 2564 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวม (บาท) 654,427,503 650,996,925 
หนี้สินรวม (บาท) 115,502,249 107,108,549 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) 538,925,254 543,888,376 
รายได้รวม (บาท) 295,352,250 303,688,217 
กำไรสุทธ ิ (บาท) 66,052,337 66,495,345 
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.89 0.89 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : งบการเงินประจําปี 2564 ของบริษัทได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
เห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัต ิ 

 

 



 
 

3 | P a g e  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่าน 
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสทุธิประจำป ี
ส่วนหนึ่งไว้เปน็ทนุสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสทุธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3,750,000 บาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงต้องจัดสรร
เงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 1,250,000 บาท  ทำให้ทุนสำรองตาม
กฎหมายของบริษัทมียอดรวมเท่ากับ 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและ
ตามกฎหมายแล้ว จากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน 
แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบรษิัท และบริษัทในเครือในแตล่ะปีตามความจำเปน็
ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 ในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ  66,052,337  บาท คิดเป็น
อัตรากำไร 0.89 บาทต่อหุ้น และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  66,495,345 บาท 
คิดเป็นอัตรากำไร 0.89 บาทต่อหุ้น หลังจากจดัสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมี
กำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  

 บริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่  
1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท สำหรับหุ้นสามัญ
จำนวน 100,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 37,500,000 บาท  โดยจ่ายจาก
กำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท 

 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื ่อวันที ่ 6 กันยายน 2564 สำหรับผลการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 75,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  73,500,000  บาท  โดยจ่ายจากกำไรจากดำเนินงานของบริษัทฯ ที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,250,000 
บาท ซ่ึงเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่  จำนวน 3,750,000 บาท บริษัทฯ จะมี
ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 – 31 ธ ันวาคม 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.375 บาท สำหร ับหุ ้นสามัญจำนวน 
100,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 37,500,000 บาท  โดยเงินปันผลที่เสนอ
จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีท่ีขออนุมัติ) 
กำไรสุทธปิระจำป1ี/ (ล้านบาท) 32.413/ 41.62 66.05 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 20.00 18.99 111 
อัตราการจ่ายปันผล2/ (%) 61.70% 45.63% 168.05% 

หมายเหตุ:  
 1/ กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
2/ อัตราการจ่ายปันผลคำนวณจาก เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิประจำปี 
3/ กำไรสุทธิประจำปี 2562 ก่อนปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให ้กำหนดรายชื ่อผู ้ถ ือหุ ้นที ่ม ีส ิทธิร ับเง ินปันผลในวันที่   
9 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แนน่อน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  เพ่ืออนุมัติต่อไป   

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรษิัทแทนท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อที่ 18  กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออก
จากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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  โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระ จำนวน 3 คน ได้แก่  

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
1. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
2. นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ กรรมการบริษัท 
3. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการบริษัท 

  อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึง 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามคีุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั ้งแต่ว ันที ่  16 พฤศจิกายน  2564 จนถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
แต่อย่างใด 

  บริษ ัทฯ ได ้ก ําหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ทําหน้าที ่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั ่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้
คํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจาํเป็นที่ยัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื ่นๆ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จํากัด
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ดําเนิน
กระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึง
องค์ประกอบของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจ และที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนํา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจน ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทเป็นอย่างดียิ ่ง มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 
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  นอกจากนี้ นายครรชิต บุนะจินดา ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมและไดร้ับการเสนอชือ่ให้กลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระซ่ึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด และ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่และได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซ่ึงเป็นผู้
มีส่วนได้เสีย จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื ่อนําเสนอที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการทั้ง  
3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง (โดยมีประวัติและข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบ
กําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ตามสิ่งที ่ส่งมาด้วย 3  
หน้าที่ 28) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  โดยพิจารณาจากกรรมการผู้ที่ไม่มสีว่นได้เสียเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งได้
ขอออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กรรมการที่เหลือพิจารณา
โดยอิสระ ซึ ่งการพิจารณาและการเสนอชื่อกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งในครั้งนี ้ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท
แล้ว และได้ข้อสรุปความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
รวมทั้งไม่มีลกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด และมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทกําหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และ
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และสามารถทําประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีย่ิง มีความตั้งใจ 
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง
สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามความ
รับผิดชอบของตน ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที ่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อแนะนําต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดําเนินงานของบริษัท 

  อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายครรชิต บุนะจินดา บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอิสระ เมื่อพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการอิสระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า ตลอดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งกรรมอิสระที่ผ่านมา ได้รักษาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเพียงพอที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความจําเป็นต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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  ดังนั ้น จึงมีมติเห็นชอบตามที ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
เพื่อนําชื่อกรรมการทั้ง 3 คนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสามคน
กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับ
ตําแหน่ง ดังนี้ 

  ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
1. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
2. นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ กรรมการบริษัท 
3. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการบริษัท 

  ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี ่ยวกับอายุ 
จํานวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
การดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้ง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 28 

การลงมติ :      การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน 

2  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่า
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั ้น ในกรณีที ่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด 

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง
กรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และ
พิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี 

2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
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3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลั่นกรอง 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน  โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ  การเติบโตทางผลกำไรของ
บริษัทฯ และเหมาะสมเพียงพอที ่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปรง่ใสเป็น
ที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2565 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เมื่อพิจารณาการทํางานของคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของ
กรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอเหมาะสม จึงเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เทียบเคียงกับบริษัทซึ ่งอยู ่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที ่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ทั ้งนี ้ รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 ปรากฏตาม แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report)  
ของบริษัท หมวดรายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ เรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ตามที่ส่งมาด้วย 2 โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย  
โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชนอื่น) ซึ่งไม่รวมของ
กรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลำดับที่ 4 
หน้าที่ 38 

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคา่สอบบัญชี ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “ ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทกุปี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” และ 
ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” นอกจากนี้ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง 
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 
โดยบริษัทจะแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีรายนั ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื ่อพ้นระยะเวลา 
อย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด
สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร 
จำกัด ที ่ผ ่านมา ปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู ้สอบบัญชี จาก บริษัท 
พราวด์ อิน โปร จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปี 2565 

  1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

ในปี 2564 
  2. นางสาว วิทิตา  สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7408 
  ยังไม่เคยได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน 
  3. นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10467 
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของ

บริษัทมาก่อน 

           ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด  
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ทําหน้าทีต่รวจสอบ สอบ
ทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน 

  ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที่
ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทําหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท 

  โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ 
งบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียง
กับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน 

  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา  บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด 
ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอ่ืน
จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
เปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย 
ประจําปี 2565 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

  1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 
  2. นางสาว วิทิตา   สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือ 
  3. นางสาว ภิตินันท์  ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 

  ทั้งนี ้ กําหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทําการตรวจสอบ สอบทาน และ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที ่ผู ้สอบบัญชีทั ้งสามคนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท 
พราวด์ อิน โปร จำกัด ทําหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี  สำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  970,000 บาท 
โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้าที่ 39)  

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอ่ืนๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของ
บริษัทฯ 

 อนึ่ง ตามที่บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผย 
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://bluebik.com นั้น ไมป่รากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565  จึงไม่มวีาระเพ่ิมเตมิใด ๆ จากผู้ถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้
ในหนังสือนดัประชุมได ้

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่  
11 มีนาคม 2565  โดยทาง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ หรือ   
นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้าที่ 43 

 ในการนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคําถามระหว่างการประชุม 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  หน้าที่ 64 

 ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ซ่ึงกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วใน
การประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 
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 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ 
หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  ir@bluebik.com  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ) 
ประธานกรรมการบริษัท    

 

mailto:ir@bluebik.com


 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)         
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

ของ 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด 
 

วัน เวลา สถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เริ่มการประชุม 

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)  ประธานฯ กล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของ
บริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 204,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด 204,080 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื ่อว ันที่  28 กันยายน 2563  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ ่งได้นำส่งให้กับ 
ผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั้งที่ 
4/2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 4 ส่วนงานหลัก ได้แก่ 

1.  Digital Delivery เช่น งานออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  Operational Excellence เช่น งานบริหารจัดการโครงการ (Program Management Office) 



 
 

13 | P a g e  
 

3.  Management Consulting เช่น งานให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ 
4.  Big Data เช่น งานพัฒนาระบบบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และงานวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งนี้  ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานที่นําเสนอตอที่ประชุม 

นอกจากนี้  ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ อาทิ นายพชร อารยะการกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล “เกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต” ในฐานะนักบริหารดีเด่น (Executive 
of The Year 2020) สาขาบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2563 และ นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณ
แผ่นดิน” สาขาบริหารและพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ภายใต้โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 
ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  

มติ  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุม ัต ิงบการเง ินประจำปี ส ิ ้นส ุดว ันท ี ่  31 ธันวาคม 2563 พร ้อมท ั ้งรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
สอบทานแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัต ิงบการเง ินของบริษ ัทฯ สำหรับรอบบัญชีส ิ ้นสุด ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 
2564 ในอัตราหุ้นละ 93.057189 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 18,991,111.11 บาท และกำหนดจ่าย
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564  

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 40,800 บาทไว้เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที ่ได้
จัดสรรไว้แล้วที ่มีอยู ่จำนวน 2,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั ้งส้ิน 
2,040,800 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 93.057189  บาท ให้กับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 40,800 บาทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประธานฯ แถลงต่อที ่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  นายพชร อารยะการกุล  กรรมการบริษัท 

2. นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์  กรรมการบริษัท 

3. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการบริษัท 

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ช่วยให้คำปรึกษา
เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่
ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร -ไม่มี- 
กรรมการ -ไม่มี- 
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2. โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่
ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ  

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่
ยอมรับ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน บริษัท พราวด์ อิน โปร 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท โดยไม่
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1.   นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 

2. นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467  

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

ทั้งนี้ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/
หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
แต่อย่างใด  และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้า 
จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการ
เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้นั้น บริษัท
จะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และขอให้เสนอให้ที่
ประชุมมอบหมายให้ นายพชร อารยะการกุล หรือ นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ เป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดเตรียมคำขอและเอกสารต่าง ๆ ในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การยื่นขออนุญาต
เสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการยื ่นคำขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพ่ือให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วง  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามที่เสนอ 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที ่ฝ่ายการเงิน แถลงต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อความคล่องตัวในการกระจายหุ ้นของบริษัท 
ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะทำให้
จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 204,080 หุ้น (สองแสนสี่พันแปดสิบหุ้น) เป็น
จำนวน 40,816,000 หุ้น (ส่ีสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จำนวน 29,592,000 บาท (ยี ่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื ่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจำนวน 
59,184,000 หุ้น (ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,408,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดพันบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 
50,000,000  บาท (ห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกบัเรื่องดังกลา่ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 29,592,000 
บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 59,184,000 หุ้น  
(ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามที่
เสนอข้างต้น 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงนิ เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษัท เป็นดังนี้ 

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้  

ชื่อบริษัท “บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” 
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bluebik Group Public Company Limited” 

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 35 ข้อ  

ข้อ 4. แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้ 

 



 
 

18 | P a g e  
 

 

 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) 

แบ่งออกเป็น 100,000,000  หุ้น  (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น     

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น  (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ -ไม่มี-  หุ้น (- หุ้น) 

ข้อ 5. ที่ต้ังสำนักงานใหญ่จะต้ังอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกบัเรื่องดังกลา่ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 59,184,000 หุ้น (ห้าสิบเก้าล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นส่ีพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 34,184,000  หุ้น (สามสิบส่ีล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นส่ีพันหุ้น) เพ่ือเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1.19401 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม 
อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้  
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนส่วนทีเ่หลือจากการ
ที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วน 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่
บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ
ของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะ
ซื้อเกินสิทธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำส่ัง
ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 
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2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 25,000,000 หุ้น (ยี่สิบห้าล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย 
เงื ่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งต้ังผู้จัด
จำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพ่ือยื่นต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,184,000 
หุ้น (ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ
ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม
ของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 ตลอดจนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาและ
อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้
ข้อบังคับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ  
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วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น 
จะต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งตาม
ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งต้องมีถิ ่นที ่อยู ่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท 

1. นายธนา  เธียรอัจฉรยิะ  ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการอิสระ  

3. นายชลากรณ์  ปัญญาโฉม  กรรมการอิสระ 

4. นายวศิษฐ์  กาญจนหัตถกิจ  กรรมการอิสระ 

5. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  กรรมการอิสระ 

6. นายพชร  อารยะการกุล  กรรมการ  

7. นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย ์  กรรมการ 

8. นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ กรรมการ 

9. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบรูณ์  กรรมการ 

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เป็นดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที ่จะได้ร ับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที ่ม ีมหาชนเป็นผู ้ถ ือหุ้นตามที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่าง
ลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออกตามวาระ 

2. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะด้านต่าง ๆ โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท 
พร้อมกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว 

3. พิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท 

4. พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้ 
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5. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ควบคุม กำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร 
และไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท 

7. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

9. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจ 
การบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายกำหนด 

10. กำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริษัทให้คณะ หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็น
คู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
และความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ 

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อำนาจเพื ่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที ่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ ึ ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี ่ยนแปลง หร ือแก้ไข 
การมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา 
และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ
ธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง ื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป หร ือเป็นตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนด
เกี่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท 
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

14. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ 
15. กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
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16. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนั ้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมผู ้ถือหุ้น 
คราวต่อไป 

17. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงาน 
ทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที ่เชื ่อถือได้ รวมทั ้งดูแลจัดให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อ 
ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

20. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

21. จัดให้มีนโยบาย และกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม และ
ประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ำเสมอ 

22. จัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 

23. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
24. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
25. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ 

เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ 

“นายพชร อารยะการกุล นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้จ่าย 
ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร -ไม่มี- 
กรรมการ -ไม่มี- 

2. โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกบัเรื่องดังกลา่ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เสนอ 

วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที ่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที ่ 10/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านแล้วนั้น และบริษัท
จะต้องยื ่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ ้นให้กับประชาชนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย ์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและ
เสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1.นายวิศิษฐ์  กาญจนหัตถกิจ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม   กรรมการตรวจสอบ 

3.นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์   กรรรมการตรวจสอบ 

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการ
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งต้ังให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

นอกจากนี ้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
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1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน ตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่กฎหมายกำหนด  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและ
เป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ 
และจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

7. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
8. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง 
9. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร 
ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึ ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
13. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืน หรือผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 
14. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ
การแต่งต้ัง  

1. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 

2. นางสาวภิตินันท ์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 

แห่งสำนักงาน พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท รวมถึงลงนามในรายงานการสอบบัญชี  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่
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ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนด
ค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น 

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
เอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอ
อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพชร อารยะการกุล หรือ นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ เป็นผู้มีอำนาจในการ
พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ 
เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพ่ือให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จส้ิน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพชร อารยะการกุล หรือ 
นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียน
เพ่ือให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จส้ิน ตามที่เสนอข้างต้น 

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชุม เวลา 18.00  น. 

 

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม 

 (นายธนา เธยีรอัจฉริยะ)  
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แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 
 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์

ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ ้นและรายงานประจำปี 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และ ตามที่

ปรากฏในแบบลงทะเบียน  

 

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป)  

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกนที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดทีข่้อความนั้นเพ่ือดูข้อมูลประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอพพลิเคชั่น (Application) อ่ืน ๆ 
เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เปน็ต้น  
 

สำหรับระบบ Android  

1. เปิดแอพพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ LINE  

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE  

1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  

1.2 เลือก QR Code  

1.3 สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมลูประกอบการประชุม 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
        

28 | P a g e  

 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายครรชติ บุนะจนิดา 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ  
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 54 ป ี
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 4 มีนาคม 2564 (ณ วนัแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 185/20   ถนนราชดำริห์  แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   ปริญญาโท MBA (การเงิน)  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ 5/2009  
• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ 8/2009 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2006 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 
• Director Diploma Examination (Exam) รุน่ 11/2003 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 
• 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรชูเชิด จำกัด 
• 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงองค์กร  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• 2557 - 2560 กรรมการ บริิษััท เซ็็น คอร์์ปอเรชั่่น กรุ๊๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2552 - 2561 กรรมการ บริิษััท โรบิินสััน จำกัด (มหาชน) 
• 2549 - 2558 กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริิษััท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :      -ไม่่มี-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) คู่่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :   -ไม่่มี-ี 
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หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของ
กรรมการที ่ครบวาระแล้วเห ็นว่า เป ็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน  (นับตั้งแตว่ันแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ในเดือน มนีาคม 2564 -  วนัประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)   

จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 

 คณะกรรมการบริษทั :    8/8  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง :   4/4  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  2/2  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กิจการท่ีแข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจ

ของบริษัท จำนวน ประเภทกรรมการ จำนวน ประเภทกรรมการ 
2 แห่ง • ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 

• ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
องค์กร  / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
บริิษััท เคซีีอีี อีีเลคโทรนิิคส์์ จำกััด (มหาชน) 

1 แห่ง กรรมการ 
บริษัท กัลยาณมิตรชูเชดิ 
จำกัด 

-ไม่ม-ี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที ่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ีย้อนหลัง คุณสมบัต ิ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา   ม ี    ไมม่ ี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์   ม ี    ไมม่ ี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
  ม ี    ไมม่ ี
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ความสมัพันธ์กับบริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง 
เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 

: ไม่ม ี

4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ 

: ไม่เป็น 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายปกรณ์  เจยีมสกุลทิพย์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั  
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษทั   กรรมการบริหาร    

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 
อายุ : 35 ป ี
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 4 มีนาคม 2564 (ณ วนัแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 390  ซอยจรญัสนทิวงศ์ 79 แขวงบางพลดั   

เขตบางพลัด  จังหวดักรุงเทพมหานคร   
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   ปริญญาโท MBA Candidate   
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 
• 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออร์บิท ดิจทิัล จำกัด 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท อินเจนิโอ จำกัด 

    บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 
    บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 
    บริษัท บีบี โกลบอล แคปติอล จำกัด 

• 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท เวอรท์ู เวนเจอร์ส จำกัด 
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท บล ูพาร์คก้ิง จำกัด 
• 2561 – 2563 กรรมการ   บริษัท บีบี โกลบอล เวนเจอร์ส จำกัด 
• 2561 – 2563 กรรมการ   บริษัท คดิเร็ว จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :     11,605,008 หุ้น (คดิเป็นสดัส่วน 11.61%) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) คู่่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :  -ไม่่มี-ี 

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของ
กรรมการที ่ครบวาระแล้วเห ็นว ่า เป็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
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จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน  (นับตั้งแตว่ันแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ในเดือน มนีาคม 2564 -  วนัประชมุ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)   

จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 

 คณะกรรมการบริษทั :    8/8  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

 คณะกรรมการบริหาร :    11/12  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.67) 
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กิจการท่ีแข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจ

ของบริษัท จำนวน ประเภทกรรมการ จำนวน ประเภทกรรมการ 
 -ไม่ม-ี 7 แห่ง • กรรมการ  

 บริษัท อินเจนิโอ จำกัด 
 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 
 บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 
 บริษัท บล ูพาร์คก้ิง จำกัด 
 บริษัท เวอรท์ู เวนเจอร์ส จำกัด 
 บริษัท บีบี โกลบอล แคปติอล จำกัด 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท ออร์บิท ดิจทิัล จำกัด 

-ไม่ม-ี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที ่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ีย้อนหลัง คุณสมบัต ิ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา   ม ี    ไมม่ ี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์   ม ี    ไมม่ ี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
  ม ี    ไมม่ ี
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวสธุิดา  จันทร์สมบูรณ์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั  
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษทั   
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล   
อายุ : 30 ป ี
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 4 มีนาคม 2564 (ณ วนัแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 676/1  ซอยลำปรุ 2  ตำบลในเมอืง   

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 180/2021 

 
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บรษิัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 

     บริษัท เวอรท์ู เวนเจอร์ส จำกัด 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :     -ไม่่มี-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของ
กรรมการที ่ครบวาระแล้วเห ็นว่า เป ็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน  (นับตั้งแตว่ันแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ในเดือน มนีาคม 2564 -  วนัประชมุ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)   

จํานวนครั้งท่ีการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 

 คณะกรรมการบริษทั :    8/8  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน  

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจ

ของบริษัท จำนวน ประเภทกรรมการ จำนวน ประเภทกรรมการ 
 -ไม่ม-ี 2 • กรรมการ  

 บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 
  บริษัท เวอรท์ู เวนเจอร์ส จำกัด 

-ไม่ม-ี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที ่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ีย้อนหลัง คุณสมบัต ิ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา   ม ี    ไมม่ ี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์   ม ี    ไมม่ ี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
  ม ี    ไมม่ ี
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ 
 

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท
ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท โดยกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาที่มีความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ 
1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

ก) กรรมการรายใหม่ 
- มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับบริษัท 
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix 

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
- การมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ 

ข) กรรมการรายเดิม 
- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
- การให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
- การทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน 

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระ
การดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม 
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้ง
กรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตาม
ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั ้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
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1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
ในการคัดเลือก และเสนอแต่งตั ้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท โดย 
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

เพื ่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า  

“กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั ้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่ีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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พิจารณากำหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ ้น เพื ่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาโครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน  และค่าตอบแทนดงักล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (ICT) 
ชั้นนำในประเภทเดียวกัน  ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าเบ้ียประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 ปี 2564 
(บาท/ครั้ง) 

ปีท่ีเสนอ 2565 
(บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000  30,000  
- กรรมการ 20,000  20,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  
- กรรมการ 10,000  10,000  
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000  20,000  
- กรรมการ 10,000  10,000  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000  20,000  
- กรรมการ 10,000  10,000  
คณะกรรมการบริหาร  
- ประธานกรรมการบริหาร - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
- กรรมการ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

 

2) เงินโบนัส  :  บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ  โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู ้พิจารณากำหนดเงื ่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ ้นอยู่กับ  
ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ 

3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  :  ไม่มี 
 

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 และรายช่ือบริษัทย่อยท่ีใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 58 “ ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ
เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” และ ข้อ 59 “ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ” นอกจากนี้ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ 
โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ซ่ึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
  รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต  ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 

1.  นางสาว ศันสนีย์   พูลสวสัดิ์             6977     1 ปี  ( 2564 ) 
2.  นางสาว วิทติา สุจติรานุช 7408  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
2.  นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช        10467  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
 
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญช ี

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 

รายการ 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอขอ) 
ปี 2564 

• ค่าตรวจสอบบัญชี 970,000 900,000 

• ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) - - 
รวม 970,000   900,000 

  

ทั้งนี้ ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเติบโตมากขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนใน 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมค้าต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  

เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา  บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ยังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อย  ดังนี้ 

1. บริษัท อินเจนิโอ จำกัด 
2. บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 
3. บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด 
4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด 

ทั้งนี้  บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะ 
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศันสนีย์   พูลสวัสดิ์             

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 6977  
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด 
 ใบอนุญาต : - ผู้สอบบัญชีตลาดทนุไทย 

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) 
 - นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 
 

 

คุณวุฒิการศึกษา : -  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ หมวดวิชาภาษีอากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวชิาบัญชกีารเงิน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์ทํางาน :  - ประสบการณ์การทํางานด้านการบริการให้ความเชื ่อมั ่น (Assurance Services) เป็นเวลา

มากกว่า 20 ปี ในหลายภาคส่วนธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ
หลากหลายประเภท ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง มีประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้  

1. การตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, การตรวจสอบบริษัท
เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำกัด 
และรัฐวิสาหกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2. การฝึกอบรมและสัมมนาด้านการตรวจสอบทั้งในและนอกสถานที่ 
3. การพัฒนาวิชาชีพบัญชี ภายใต้สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) 
4. Secondment to Grant Thornton in the UK 

 
การถือหุ้นในบริษัท :   มี(จำนวน………… หุ้น)     ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ    -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย   -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี-  

   

  

   

 

 



 
 

41 | P a g e  
 

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 ช่ือ – นามสกุล : นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 7408 
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด 
 ใบอนุญาต : - ผู้สอบบัญชีตลาดทนุไทย 

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) 

 คุณวุฒิการศึกษา : -  Mälardalen University, Sweden School of 
Sustainable Development of Society and 
Technology Master’s Degree of 
International Marketing 

  - ปริญญาโท สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

  - ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  
ประสบการณ์ทํางาน :  - ประสบการณ์การทํางานด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นเวลา 11 ปี 

และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี เป็นเวลา 9 ปี  ในหลายภาคส่วนธุรกิจ และมีประสบการณ์ 
ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั ้งในและต่างประเทศ รวมถึง มีประสบการณ์ในด้าน
ดังต่อไปนี้  

1. การตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, การตรวจสอบบริษัท
เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำกัด 
และรัฐวิสาหกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2. การฝึกอบรมและสัมมนาด้านการตรวจสอบทั้งในและนอกสถานที่ 
  
การถือหุ้นในบริษัท :   มี(จำนวน………… หุ้น)     ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ    -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย   -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี-  
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 ช่ือ – นามสกุล : นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 10467 
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด 
 ใบอนุญาต : - ผู้สอบบัญชีตลาดทนุไทย 

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) 

 คุณวุฒิการศึกษา : -  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์  
หมวดวชิาภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  - ปริญญาตรี บัญชบัีณฑิต มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย 

  
ประสบการณ์ทํางาน :  - ประสบการณ์การทํางานด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นเวลา 13 ปี 

และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี เป็นเวลา 7 ปี  ในหลายภาคส่วนธุรกิจ และมีประสบการณ์ 
ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื ่นทั ้งในและต่างประเทศ รวมถึง มีประสบการณ์ในด้าน
ดังต่อไปนี้  

1. การตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, การตรวจสอบบริษัท
เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำกัด 
และรัฐวิสาหกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2. การฝึกอบรมและสัมมนาด้านการตรวจสอบทั้งในและนอกสถานที่ 
  
การถือหุ้นในบริษัท :   มี(จำนวน………… หุ้น)     ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ    -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย   -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี-  

  

   

 

 

 

 

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ 
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการนโยบายความเสี่ยง   
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 43 ป ี
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 80  ซอยพัฒนาการ 61  แขวงประเวศ  
 เขตประเวศ  จังหวดักรุงเทพมหานคร  
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   Master of Science in Accounting, University 

of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA 
 -  Bachelor of Science in Commerce 

Accounting Concentration, University of 
Virginia, Charlottesville, Virginia, USA 

 

หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564): 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการนโยบายความเสี่ยง  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนบริษัท  บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  บริษทั เงินทุน ศรีสวสัดิ์ จำกัด (มหาชน)     
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Srisawad Vietnam LLC 
• 2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ  บริษทั ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :      -ไม่่มี-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) คู่่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :   -ไม่่มี-ี 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน  (นับตั้งแตว่ันแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ในเดือน มนีาคม 2564 -  วนัประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)   

จํานวนครั้งท่ีการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 
 คณะกรรมการบริษทั :    8/8  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ :     5/5 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง :   4/4  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  2/2  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

2. การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน  ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 

ไม่ม ี
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม 
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ   ประธานกรรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ   
อายุ : 46 ป ี
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 142/58  แขวงบางแค  เขตบางแค  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สัญชาติ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปร ิญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  
หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) : 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ   ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ  บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ทีป๊อป อินคอรป์อเรชั่น จำกัด 
• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เลริ์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั นาโนนีเซีย จำกัด 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั แซ๊ป ออนเซล จำกัด 
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สยามพิฆเนศ จำกัด 
• 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานดจิิทลั 

บริษัท เวิรค์พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จำกัด (มหาชน) 
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :      -ไม่่มี-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) คู่่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :   -ไม่่มี-ี 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน  (นับตั้งแตว่ันแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ในเดือน มนีาคม 2564 -  วนัประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)   

จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 
 คณะกรรมการบริษทั :    8/8  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ :     5/5 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  2/2  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

2. การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน  ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 

ไม่ม ี



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที ่                                                                              
วันที่                    เดือน                      พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                   สัญชาต ิ                                                                                                           
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                                       ตำบล/แขวง                                 
อำเภอ/เขต                                                     จังหวดั                                               รหัสไปรษณีย์    

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
       หุ้นสามัญ                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                            เสียง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
(3.1)  กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด 
 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ)  อายุ  43  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 80  ซอยพัฒนาการ 61   

แขวงประเวศ  เขตประเวศ  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10250 หรือ 
 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ)    อายุ 46  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 142/58  แขวงบางแค   

เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
(3.2)                                                                                                 อายุ                                              ปี  

อยู่บ้านเลขที่                                       ถนน                                           ตำบล/แขวง                                                          
อำเภอ/เขต                                       จังหวดั                                         รหัสไปรษณีย์     
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ 

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. กรุณากรอกข้อมูลทั ้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื ่อผู ้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ให้แก่ท่านเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที ่                                                                              
วันที่                    เดือน                      พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                   สัญชาต ิ                                                                                                           
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                                       ตำบล/แขวง                                 
อำเภอ/เขต                                                     จังหวดั                                               รหัสไปรษณีย์    

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
       หุ้นสามัญ                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                            เสียง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
(3.1)  กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด 
 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ)  อายุ  43  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 80  ซอยพัฒนาการ 61   

แขวงประเวศ  เขตประเวศ  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10250 หรือ 
 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ)    อายุ 46  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 142/58  แขวงบางแค   

เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
(3.2)                                                                                                 อายุ                                              ปี  

อยู่บ้านเลขที่                                       ถนน                                           ตำบล/แขวง                                                          
อำเภอ/เขต                                       จังหวดั                                         รหัสไปรษณีย์     
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 

(4)  มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
   วาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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   วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

   วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพ่ือเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนท่ีผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

              เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 5.1) ชื่อกรรมการ นายครรชติ   บุนะจินดา 

              เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  5.2) ชื่อกรรมการ นายปกรณ์  เจียมสกุลทพิย์ 

              เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  5.3) ชื่อกรรมการ นางสาวสธุิดา  จันทร์สมบูรณ์ 

              เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจำป ี2565 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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   วาระท่ี 7 : พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 8 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที ่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
4. กรุณากรอกข้อมูลทั ้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื ่อผู ้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ให้แก่ท่านเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
_____________________________________________ 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)     
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ชื่อกรรมการ        

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ        

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ        

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ        

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 

 

เขียนที ่                                 

       Written at       

       วันที่                    เดือน                   พ.ศ.    

       Date                   Month  year   

(1) ข้าพเจ้า                                                                                            สัญชาติ                                                                              
I/We                           Nationality 

อยู่บ้านเลขที่                                      ถนน                                                     ตำบล/แขวง         
Address                               Road                        Sub-District   

อำเภอ/เขต                                                 จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย์    
District                                  Province                                         Zip Code 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Bluebik Group Public Company Limited (“the Company”) 
 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of                       shares and the voting right equals to                          votes as follows    

หุ้นสามัญ                                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                        เสียง 
 Ordinary share                               shares    equal to voting right                                     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
        Hereby appoint 

(3.1) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด 
  Independent directors 
 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ)  อายุ  43  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 80  ซอยพัฒนาการ 61   

แขวงประเวศ  เขตประเวศ  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10250 หรือ 
 Mr. Vasit Kanjanahuttakit (Independent directors) Age 43 years, Address: No. 80  

Soi Phatthanakan 61, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250 or, 
 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ)    อายุ 46  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 142/58  แขวงบางแค   

เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
 Mr. Chalakorn Panyashom (Independent directors) Age 46 years, Address: No. 142/58   

Khwaeng Bang Khae, Khet Bang Khae, Bangkok 10160  
 

 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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(3.2) นาย / นาง / นางสาว                                                                                             อายุ                                   ปี   
          Mr. / Mrs. / Miss                     Age                       Years 

อยู่บ้านเลขที่                                         ถนน                                              ตำบล/แขวง                                                     
Address            Road        Sub-District 

อำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                                      หรือ                                
District          Province                                            Zip Code 

อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
Email      Telephone 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565  ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 
for the Year 2022 on April 25th,2022 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ ้นของบริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 
I, as a custodian, consent Bluebik Group Public Company Limited to send username and password to the proxy 
with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted 
my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained Username or Password to log in the system for 
voting). 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 
         I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
         To vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled. 

    มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั                             หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้                              เสียง 
         To vote with the partial shares of Ordinary share          shares, entitled to voting right                                 votes 

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
   วาระท่ี 1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
      Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสยีง 

              For                votes       Against             votes        Abstain                      votes 
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   วาระท่ี 2  : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

       Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director’s report of the Company’s performance for the year 2021 

  (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

  (This agenda is for acknowledgement; voting is not required)   

   วาระท่ี 3  : พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

       Agenda 3 : To consider and approve the separate and consolidated financial statements of the Company 

and its subsidiaries for the year ended 31 December 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพ่ือเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน     

                     ประจำปี 2564 

        Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of profit as legal reserves and approve the dividend 

payment deriving from the operating results for the year 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 5 : พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนท่ีผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

        Agenda 5 : To consider and approve the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 Appointment of all nominees to be the Board of Directors 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For              votes       Against            votes        Abstain                       votes 
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

(5.1) ชื่อกรรมการ  นายครรชิต   บุนะจนิดา 

           Director’s name  Mr. Kanchit Bunajinda 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

(5.2) ชื่อกรรมการ  นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ 

           Director’s name Mr. Pakorn Jiemskultip 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

(5.3) ชื่อกรรมการ  นางสาวสุธดิา  จันทร์สมบูรณ์ 

Director’s name  Ms. Sutida Chansomboom 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 
       Agenda 6 : To consider and approve the Directors’ remuneration for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 

       Agenda 7 :  To consider and approve the appointment of the Auditors and to determine their Auditor Fee 
for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 
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   วาระท่ี 8 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       Agenda 8 : Other Matters (if any) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

        Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not 
be deemed as my/our votes as a shareholder. 

(7)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

        In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any 
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to 
any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance 
with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects  

 

 ลงชื่อ                                                                                ผู้มอบฉันทะ 

 Signature (                                                                          ) Grantor 

    

 ลงชื่อ                                                                                ผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Grantee 

 

 ลงชื่อ                                                                                กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Independent Director Proxy 
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หมายเหตุ 
Remarks: 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a 
custodian in Thailand is appointed thereof. 
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the 
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the 
Directors. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ค.ตามแนบ 
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as 
attached. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Supplemental Proxy Form C) 

________________________________ 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของผู้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment, on behalf of the custodian of Bluebik Group Public Company Limited’s shareholder, to 

attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on April 25th, 

2022 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสยีง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 
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วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี   เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)     

Agenda   Re :        Election of directors 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For             votes       Against                        votes        Abstain                        votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  Appointment of each nominee to be the Board of Directors. 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For              votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For                         votes       Against                          votes        Abstain                      votes 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For              votes       Against             votes        Abstain                       vote 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

          For              votes       Against             votes        Abstain                     votes 

 

 



 
 

59 | P a g e  
 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

          For              votes       Against             votes        Abstain                     votes 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 

 

ลงชื่อ                                                                         ผู้มอบฉันทะ 

Signature (                                                                                   ) Grantor 

    

ลงชื่อ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

            Signature (                                                                                   ) Grantee 

 

ลงชื่อ                                                                        กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Independent Director Proxy 

 

   

 

 

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวด 3 

กรรมการและอำนาจกรรมการ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื ่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17. ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั ้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู ้ถ ือหุ ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 
บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 
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ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล 
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณา 
คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง 
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 

ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด  
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้  
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทได้ 

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบรษิทั
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ 
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที ่ประชุมผู้ถือหุ ้นจะพิจารณา ซึ ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธขิองพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  
ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 

การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น    
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวน 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม 
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ว ันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม 
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน  

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง 
ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้ 
(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมได้ 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเตมิไม่เสรจ็ 
และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม 
ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที ่ได้  
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(5) การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
(6) การออกหุ้นกู้ 
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

 
  
 

 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความไม่แน่นอนและยังคงต้องเฝ้าระวัง รวมถึง 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ซ่ึงบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่
ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จํากัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชั่น 
1.1 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังน้ี 

 การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงค์เข้าร่วมประชมุ E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตน 

เพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพ่ือระบุตัวตน โดยเข้าไปที ่   

https://bbik.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่ระบบ  

 
ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน –  จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 25 เมษายน 2565 จะเสร็จสิ้น 

 

 

ข้อปฏิบัตสิำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

https://bbik.foqus.vc/registration/
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน เพื่อขอรับช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) 

 

การแนะนำเบื้องต้น :  
 

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพื่อเข้าสู่การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของควิดแลบ 
เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย-รวดเร็ว-สะดวกต่อการใช้งาน
แม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ
สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน๊ตบุ๊ค เพียงแค่ทำการกดเปิดลิ้งค์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าต่างที่ท่านใช้ในการเข้าหน้า
เว็บบนอินเตอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟต์ เอดจ์, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือ บราวเซอร์อื่นๆ ที ่มีการอัพเดท 
เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน  

 

ลิ้งค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ภายในหนังสือเชิญการประชุมแบบ 
E-AGM ที่ท่านได้รับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 

 
วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด) :  

1. เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอดังภาพ: 

 
 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับ
ข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น  

• เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  

• อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน 

(Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแลว้ กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit 
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4. เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพ 

 
5. ใส่ขอ้มลูตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ขอ้มลูเหลา่นี้จำเป็นต้องใชเ้พ่ือการลงทะเบียนสู่ระบบ) : 

a. ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ “ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน” สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-meeting)  

b. หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน  
c. เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ 

กรณีเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง กรณมีอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน / นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ตามเอกสารแนบ สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 หัวข้อ  
“เอกสารสำหรับการเข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” 

และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

ตามเอกสารแนบ สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 หัวข้อ  
“เอกสารสำหรับการเข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้น 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” 

และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

d. ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมี
ขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ 
ได้หลังจุดท้ายชื่อไฟล์ของท่าน)  

e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (proxy) ท่านจำเป็นจะต้องใส่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
รวมถึง เลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นแบบ ก. ข. หรือ ค 
 

6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่า
การส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา:  
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หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตทุี่เอกสารไมผ่่าน กรุณาติดต่อบริษัทควิดแลบหากท่านไม่เข้าใจใน

ข้อผิดพลาดดังกล่าว 

 
7. หลังจากที่การส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพ่ิมได้ที่ขั้นตอนนี้ 

 
8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ 

9. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่าน

การตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

a. ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

b. WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM  

c. คู่มือการใช้งานระบบ  

* โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแลบ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุม หรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูก
ระบุในจดหมายเชิญประชุม 

10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือ
นำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

11. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย

แก่ผู ้อื ่น และในกรณีที ่ชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่  

21 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทาง  

e-mail: info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616 

mailto:info@quidlab.com
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12. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ 

ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสด 

การประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น 

13. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณา

ติดต่อ Quidlab ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab 

ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 
 

 การเข้ารว่มประชุม 

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมการประชุมในเวลา 8.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น. ของ 
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  

 

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบสําหรับการลงทะเบียน ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม 
หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบรษิัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษัท ได้ทาง e-mail: 
info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616 

 

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ ที่ https://bluebik.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูล สําหรับ
ผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
 

 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ให้ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

- การออกเสียงลงคะแนน 

1. ให้นับหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง 
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ที่ีได้รับมอบหมาย จะขอให้ผ้ ูถือห้ ุนเฉพาะที่ต้องการ 

ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่าไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงบนระบบประชุม (โปรดศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนจากไฟล์คู่มือการใชง้านทีไ่ด้นาํส่งให้กับ 
ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ถือว่าท่าน 
ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

3. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตาม 
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนํา
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอ่ืนในที่ประชมุต่อไป 

 

- เกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้น 
ที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม 
 

https://bluebik/
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เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  ให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น  
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ย่ืน
หลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชญิประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน 
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
2.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถอืหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.4  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ 

ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้ 

มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรอง
ความถูกต้องของคําแปล 

ทั้งนี้ Custodian สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของบริษทั 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ โดยต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วนั 

การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุน้ท่ีต้องแสดงเพ่ือใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
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** โดยบริษทัฯ จะไมท่ำการขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชน 
ตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งทีน่อกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เก่ียวข้อง) ** 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว ้จำนวน 3 แบบ ดังนี้  

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเปน็ ผู้รับฝากและดแูลหุ้น  

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E - AGM) ของบริษัทไดด้้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ดำเนินการ ดงัน้ี 

1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างตน้แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
 1.1  ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
 1.2  ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ 

2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่
บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป ์จำนวน 20 บาท เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนแลว้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษทัฯ ที ่
1)  ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: IR@bluebik.com และ 
2)  ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ”์  

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 51 ถนนนราธิวาสราชนครนิทร์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่า
จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำป ี2564  (แบบ 56-1 One Report) 

ท่านสามารถขอรับเอกสารทางอีเมล  IR@bluebik.com  โดยการทําเครื่องหมาย  ในช่อง (   ) และกรอกรายละเอียด

ตามด้านล่าง  

(   ) แบบแสดงรายการข้อมลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย)  

(   ) แบบแสดงรายการข้อมลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาอังกฤษ)  

 

สถานที่จัดส่งเอกสาร : 

ชื่อ-นามสกุล            

ที่อยู่เลขที่   หมู่     ซอย        

หมู่บ้าน      ถนน        

ตำบล /แขวง      อำเภอ/เขต       

จังหวัด       รหัสไปรษณีย์       

โทรศัพท์       

 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนําโปรดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท ์ 02-636-7011 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้า 

 

ข้าพเจ้า (โปรดกรอกชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง)         

ที่อยู่เลขที่   หมู่     ซอย        

หมู่บ้าน      ถนน        

ตำบล /แขวง      อำเภอ/เขต       

จังหวัด       รหัสไปรษณีย์       

โทรศัพท์       อีเมล (ถ้ามี)       

 

มีความประสงค์จะสอบถามเก่ียวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ถือหุ้น 

จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท ทาง e-mail : ir@bluebik.com หรือ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่  
20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ หากเป็นคําถามที่ไม่เก่ียวกับบริษัท หรือระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ 
ในการตอบคําถามดังกล่าว 
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