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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

บริษัท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท บูทิค คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษัิทฯ พระราชก าหนดวา่ดว้ยการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัท    
ภิบาล 

3. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล  

4. นางจฬุาภรณ ์น าชยัศิร ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  

5. นายปรบัชะรนัซิงห ์ทกัราล กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

6. นายมนัโมฮนัซิงห ์ทกัราล กรรมการ (เขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ กรรมการ (เขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ ์ กรรมการ  

9. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวิลล ์ กรรมการ (เขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน และไดเ้ขา้รว่มประชุมจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม รอ้ยละ 100 
ของกรรมการทัง้หมด 
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ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางนชัชา วินิชบตุร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และบญัชี และเลขานกุารบรษัิท  

2. นางสาววิลาวลัย ์สอีอ่น ผูค้วบคมุสายงานบญัชีและการเงิน (เขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

3. นายครองธรรม ลมิปะพนัธุ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน พฒันาธุรกิจ และการลงทนุ  

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม (เขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

1. คณุวีระชยั รตันจรสักลุ  หุน้สว่น 

2. คณุคณางค ์เหลอืงอรา่มโชติ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 

ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั  

1. คณุชาตร ีตระกลูมณีเนตร  ทนายความหุน้สว่น 

2. คณุนภสัวรรณ แสงสแีกว้ ทนายความ 

******************************************************************** 

เร่ิมการประชุม 

นางนชัชา วินิชบตุร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน และบญัชี และเลขานกุารบริษัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้กล่าวแนะน า
คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย 

นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม  (Record Date) ในวันที่  5 เมษายน 2565 มีจ านวนรวม 2,514 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส)์ จ านวน 3 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 34 ราย รวมทัง้สิน้ 37 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 413,210,158 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ  72.6985 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 568,389,056 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 33 แลว้ (ภายหลงัจากการเปิดประชมุ มีผูถื้อ
หุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ จ านวน 5 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 36 ราย รวมทัง้สิน้ 41 ราย นบัจ านวนหุน้ได้
ทัง้สิน้ 414,660,258 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ) ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการ
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ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 จากนัน้ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมฯ ชีแ้จงระเบียบการประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุทราบ 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดชี้แ้จงระเบียบการประชมุ ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้

(1) คณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-AGM ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ภาครฐัในการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้
และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเป็นการลดภาระการเดินทางมาเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุ้น 

(2) บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษัิท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เป็นผูใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ในครัง้นี ้พรอ้มกนันี ้บริษัทฯ ไดชี้แ้จงรายละเอียดและวิธีการเขา้รว่มประชุม ตามที่ปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) และไดเ้ผยแพรคู่่มือประกอบการใชง้านระบบ   
E-AGM ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นทราบลว่งหนา้ ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2565 โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนและสง่ค าถามลว่งหนา้
ถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 

(3) ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ โดยผูถื้อหุน้สามารถดเูอกสาร
น าเสนอ รวมถึงการควบคุมไมคแ์ละกลอ้งส าหรบัช่วงเวลาถามค าถามไดจ้ากหนา้จอ DAP E-shareholder meeting หรือ 
DAP ส าหรบัการลงคะแนน และสง่ค าถาม 

(4) ระบบจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ไดต้ัง้แต่เริ่มวาระ หากผูถื้อหุน้หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ทา่นใดประสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงความเห็น ขอใหส้อบถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ   หากเป็นค าถามที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง
กบัวาระนัน้ ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามในวาระท่ี 11 เรือ่งอื่น ๆ 

(5) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแสดงความจ านง โดยให ้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” 
และพิมพค์ าถามที่ตอ้งการสอบถามไวเ้บือ้งตน้ และกดปุ่ ม “ยืนยนั” ค าถามจะถกูสง่เขา้คิวรอไว ้แอดมินระบบจะพิจารณาจาก
ล าดบัเวลาการกดปุ่ มสง่ค าถาม และเรยีนเชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความเห็น ตามล าดบัรายช่ือทีข่ึน้
แสดง  

(6) ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยตวัเอง โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ ที่เขา้รว่ม 
ประชุมใหต้รงกบัขอ้มลูลงทะเบียนเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่บริษัทฯ ด าเนินการขออนญุาตเปิดไมค ์และ/
หรอื กลอ้งของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ เมื่อถึงล าดบัการถามของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะได ้และขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะ แจง้ช่ือและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบ ก่อนเริม่ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

(7) ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ไม่ประสงคห์รือไม่สะดวกที่จะถามค าถามดว้ยตนเองผ่านหนา้จอ  กรุณาระบุความ
ประสงคใ์หผู้ด้  าเนินรายการอ่านค าถาม หรือความเห็นของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนหนา้เนือ้ความค าถามที่ผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะสง่ผ่านระบบ DAP หรือในกรณีที่เมื่อถึงล าดบัการถามของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แต่เจา้หนา้ที่ไม่
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สามารถสง่ค าสั่งเปิดไมค ์และ/หรอื กลอ้งของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะได ้บรษัิทฯ จะขออนญุาตอา่นค าถาม หรอืความเห็น
ของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ่ที่ประชมุแทน 

(8) บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชุมเป็นการลว่งหนา้โดยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 
14 ธันวาคม 2564 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

(9) บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุม ผ่านทางอีเมล ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2565 
ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสง่ค าถามลว่งหนา้เขา้มา 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดชี้แ้จงวิธีการออกเสยีงและวิธีการนบัคะแนน ใหท้ี่ประชมุทราบเป็นดงันี ้

(1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนหรือผูร้บัมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถือหรือ
เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) การนบัคะแนน แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

 วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, 
วาระท่ี 6 และวาระท่ี 10  

บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และบตัรเสยีเทา่นัน้ โดยไม่นบั 
คะแนนเสยีงของผูท้ี่หุน้ท่ีงดออกเสยีง  

 วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ไดแ้ก่ วาระท่ี 5   

บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

 วาระที่ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 7, วาระท่ี 8 และวาระท่ี 9   

บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี  

ทัง้นี ้วาระท่ี 1 (รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2564) จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็น 
วาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนใน วาระท่ี 4 (พจิารณาอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ 
ตามวาระ) ขอใหอ้อกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ในการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีเวลาในการลงคะแนนในแตะ่ละวาระ เป็นระยะเวลาประมาณ 
1 นาท ีโดยระบบเปิดโอกาสใหส้ามารถกลบัเขา้ไปแกไ้ขการลงคะแนนไดร้ะหวา่งเวลาดงักลา่ว 

(4) การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด 
โปรดกดปุ่ ม ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในวาระนัน้ ๆ โดยในการนบัคะแนน บรษัิทฯ จะหกัคะแนนที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออก
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เสยีง ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของการประชมุในวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดก้ดปุ่ มไมเ่ห็นดว้ย หรอื 
งดออกเสยีง บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีมติอนมุตัิวาระท่ีน าเสนอ 

(5) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท าหนังสือมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม ซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนลว่งหนา้ในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษัิทฯ ไดท้ าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ ดงันัน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะจึงไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุอีก 

(6) ผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนน
เลอืกตัง้กรรมการใน วาระท่ี 4 

(7) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุในระบบภายหลงัวาระที่ประชมุพิจารณาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มพิจารณา ทัง้นีจ้  านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึน้
ระหวา่งการประชมุหรอืออกจากระบบก่อนการประชมุเสรจ็สิน้ 

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลบัไปแก้ไขผลการ
ลงคะแนนไดห้ลงัจากผูด้  าเนินการประชมุฯ ชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการในการประชมุเสร็จสิน้ ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดเ้รียนเชิญนายเอกณฐั อึง้ภากรณ ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ แถลงรายงานเหตกุารณส์ าคญัที่
เกิดขึน้ในปี 2564 ซึง่มีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

– เดือนมีนาคม 2564  : บรษัิทฯ ไดล้งนามสญัญาเช่าที่ดินเพื่อพฒันาโครงการพืน้ท่ีรเีทลใหเ้ช่า โคฟ ฮิลล ์ ยา่นเจรญิกรุง 

– เดือนมิถนุายน 2564  : พนัธมิตรของบริษัทฯ ผ่านมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จงัหวดัน่าน ไดร้บัใบอนญุาตปลกู

และน าเขา้เมลด็พนัธุก์ญัชา 41 สายพนัธุ ์ไมเ่กิน 398 เมลด็ 

– เดือนกรกฎาคม 2564 : บรษัิทฯ ไดล้งนามความรว่มมือสามฝ่าย กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี เพื่อผลติยาและผลติภณัฑท์ี่มีกญัชาเป็นสว่นประกอบ 

– เดือนพฤศจิกายน 2564  : บรษัิทฯ ไดข้ายเงินลงทนุในโครงการ ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 23 

– เดือนธนัวาคม 2564 : กลุ่มบริษัทบีสโปค ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ผ่านมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

จงัหวดัน่าน ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อการผลิตและเพาะปลกูกญัชา

เพื่อการแพทย”์ 

นอกจากนี ้นายเอกณฐั อึง้ภากรณ ์ยงัไดร้ายงานเหตกุารณส์ าคญัที่เกิดขึน้ในช่วงตน้ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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– เดือนมกราคม 2565 : กลุ่มบริษัทบีสโปค ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารโดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการ CannaThai420 ออก NFT 

และขายหมด 99 ชิน้งาน ใน 48 วนันบัตัง้แตร่เิริม่โครงการ โดยมียอดขายรวม 41.58 ETH 

– เดือนกมุภาพนัธ ์2565 : บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท Jones Lang LaSalle Incorporated เป็นตวัแทนขายโครงการ รวม 1,069 หอ้ง 

– เดือนมีนาคม 2565 : กลุ่มบริษัทบีสโปค ไดล้งนามความร่วมมือกับกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เพื่อ

สนบัสนนุการจ่ายยาผ่านคลินิกแพทยแ์ผนไทยของเอกชน นอกจากนี ้บีซี ประสบความส าเรจ็ในการขาย

หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 58.7 ลา้นหุน้ มลูคา่รวม 105.71 ลา้นบาท 

จากนัน้ นางนชัชา วินิชบตุร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และบญัชี และเลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ยอดขาย 
และก าไรสทุธิของบรษัิทฯ (รวมสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ) ใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- รายไดร้วมจากธุรกิจโรงแรมและศนูยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่าในปี 2564 อยูท่ี่ 264 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 123 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 

87 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่มาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์

- ขาดทุนสทุธิของบริษัทฯ (รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม) ปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 239 ลา้นบาท จากผลกระทบของ

สถานการณ ์โควิด-19 ที่มีตอ่ธุรกิจโรงแรมและพืน้ท่ีใหเ้ช่า อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัยใ์น

ระหวา่งปีท าใหย้อดขาดทนุลดลงจากปี 2563 

- ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 4,022 ลา้นบาท หนีส้ินรวม 3,428 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุอยู่ที่ 

5.77 เทา่ 

- ส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ บรษัิทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 51 ลา้นบาท หรอื 0.10 บาทตอ่หุน้ 

บริษัทฯ ไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างรอบปี 2564 ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ     
บรษัิทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้รียนเชิญคณุเอกณฐั อึง้ภากรณ ์รายงานความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชั่นของบรษัิทฯ 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินการปฏิบตัิตาม
หลกัการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น (Bribery and Corruption Assessment) ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่บริษัทฯ ไดม้ีการปฏิบัติตามหลกัการ
ต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นแลว้ นอกจากนี ้คณะผูบ้ริหารไดม้ีการประเมินความเสี่ยงการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และมีการรายงาน
ความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส และในปี 2564 ไมม่ีรายงานเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 
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ประธานฯ จึงแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) 
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ในการนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั
ที่ 1 (ส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564) ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุฯ 

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบั
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเสียงขา้งมาก
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 414,660,107 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,660,158 100.0000 
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* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 3 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้1,450,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้
ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกันได ้414,660,158 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ    
บรษัิทฯ จ านวน 568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แหง่พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ขอ้ 44 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิ
ใหจ้่ายเงินปันผล  

โดยบรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงั
การหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและทนุส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ 50,557,608 บาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้สิน้ 108,779,479 
บาท ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฯ 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ (1) งดการจดัสรรก าไรสทุธิ
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนนเสียงเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 411,260,258 99.2758 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,000,000 0.7242 

งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,260,258 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 1 ราย เป็นจ านวนหุน้ 100 หุน้ และลดลงจากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้400,000 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,260,258 หุน้ จากจ านวนหุน้
ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.8832 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่กอ่นเริม่พิจารณาวาระนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดี ประธานฯ จึงเชิญกรรมการบรษัิทท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระซึ่งไดเ้ขา้ร่วมการประชุมครัง้นี ้ไดแ้ก่ 1) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ 3) นายปรบัชะรนัซิงห ์          
ทักราล ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ และไดม้อบหมายให ้นางจุฬาภรณ์ น าชัยศิริ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นประธานในท่ีประชมุส าหรบัวาระนี ้

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุ
ครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวน หนึง่ในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามขอ้นีใ้หก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ มีกรรมการบรษัิทท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1) นายเพิม่พนู ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการบรษัิท/ กรรมการอิสระ 

2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และบรรษัทภิบาล 
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3) นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล กรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

เพื่อสง่เสรมิการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีบรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามรายละเอยีด
ที่ไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในครั้งนี ้

อนึง่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคณุสมบตัิของคณะกรรมการตาม
กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทซึง่จะตอ้งค านงึถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ความ
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ในดา้นตา่งๆ เช่น เพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ ์ทกัษะทางวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ
ดา้นธุรกิจการคา้ และมีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ ”) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 1) นายเพิ่มพนู 
ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ 3) นายปรบัชะรนัซิงห ์ทักราล เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอตอ่ที่
ประชมุส ามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ 1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ และ 3) นายปรบั
ชะรนัซิงห ์ทกัราล กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 (ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท) ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code 
พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฯ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตัง้กรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ            
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครัง้นี ้สง่ผลใหก้รรมการอิสระทัง้สองท่าน ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกนัเกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯแลว้ มีความเห็นว่า 
เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะทาง จึงตอ้งการกรรมการอิสระที่มีความรูแ้ละความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางและมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างลึกซึง้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีกรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่ง
ตอ่เนื่องกนัเกิน 9 ปี อีกทัง้กรรมการอิสระทัง้ 2 ทา่น เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ สามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบรษัิท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่่ีมีสว่นไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทฯ แลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ 1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ และ 3) นายปรบัชะรนัซิงห ์ทกัราล 
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 413,060,107 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 151 0.0000 

งดออกเสยีง 1,200,000 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 413,060,258 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,260,258 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.8832 

2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ – กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 413,760,107 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 151 0.0000 

งดออกเสยีง 500,000 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 413,760,258 100.0000 
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* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,260,258 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.8832 

3) นายปรบัชะรนัซิงห ์ทกัราล – กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบรหิาร   

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 320,740,057 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 93,520,150 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 320,740,108 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,260,258 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.8832 

ภายหลงัจากที่ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดป้ระกาศผลการนบัคะแนนในวาระที่ 4 เสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีออกจาก
การประชมุไป กลบัเขา้รว่มประชมุ 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 22 ก าหนดวา่กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั หรือ ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทมี
สทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเสนอใหค้่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 เทา่กบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 1,200,000 บาทตอ่ปี 1,200,000 บาทตอ่ปี 

กรรมการ 600,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 600,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล 

ประธาน 400,000 บาทตอ่ปี 400,000 บาทตอ่ปี 

กรรมการ 200,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 200,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 200,000 บาทตอ่ปี 200,000 บาทตอ่ปี 

กรรมการ 100,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 100,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 

หมายเหต ุ

1. กรรมการอิสระจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่น หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด เวน้แตค่า่ตอบแทนที่ระบไุวข้า้งตน้ หรอืเวน้แต่
ตามทีจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

2. คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการอิสระ (ที่ด  ารงต าแหนง่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย (แลว้แตก่รณี)) มี
ก าหนดการจา่ยเป็นรายไตรมาส 

3. กรรมการบรษัิทท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิาร หรอืที่ปรกึษาจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุยอ่ยอีก เนื่องจากไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนกังานของบรษัิท หรอืไดร้บัคา่ที่
ปรกึษาในฐานะท่ีปรกึษาของบรษัิทแลว้ 

(2) ผลประโยชนอ์ื่นใด 

ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อ
หุ้นประจ า ปี  2565 จะได้
พิจารณาการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บ ริ ษั ท ใ ห้แ ก่  ก ร รมกา ร 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตาม

กรรมการบรษัิทไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-ESOP-W1 ทา่น
ละ 750,000 หนว่ย โดยมีราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิ ดงันี ้ 
– ราคาใชส้ทิธิเดิม        : 2 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลู ณ 31 ธ.ค. 2564) 
– ราคาใชส้ทิธิใหม่        : 1.96 บาทตอ่หุน้ (มีผลตัง้แต ่15 ก.พ. 2565) 
– อตัราการใชส้ทิธิเดิม   : 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุน้ (ขอ้มลู ณ 31 ธ.ค. 2564) 
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โครงการ BC-ESOP 2022”  
(น าสนอในวาระท่ี 7) 

– อตัราการใชส้ทิธิใหม่  : 1 หนว่ย ตอ่ 1.0213 หุน้ (มีผลตัง้แต ่15 ก.พ. 
2565) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ประจ าปี 
2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั
คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 414,160,107 99.8794 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 500,000 0.1206 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,660,158 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้400,000 หุน้ และมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุลดลง
จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย 
ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,158 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 568,389,056 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
72.9536 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ. 75/2561 เรื่อง 
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หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 
14) ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปี โดย
จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั
นบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่  

ส าหรบังานสอบบญัชีประจ าปี 2565 มีผูเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ มาแลว้ทัง้สิน้ 10 ปี และ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งทัง้สองบริษัทต่างไดร้บัการยอมรบัถึงความสามารถ
และคุณภาพของงานสอบบญัชี อีกทัง้ยงัเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในอตัราที่ใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องบริษัทฯ รวมถึงการเปิดรบัแนวทางและมุมมองใหม่ๆ  ในการจัดเตรียมรายงานงบการเงิน ฝ่ายจัดการไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึง่ไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ      
บรษัิทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 แทนบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เพื่อท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงิน 

1.  นางสาวเกษศิรนิทร ์ป่ินภวูดล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรอื 

2.  นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ 

3.  นางวิไล สนุทรวาณี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7356 

ทัง้นี ้ในการคดัเลอืกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล พิจารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือทีเ่สนอขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูส้อบบญัชี
ดงักลา่วมคีณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้ ขอ้มลูผูส้อบบญัชี
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 (ขอ้มูลผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565) ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้้
ถือหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฯ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย) ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทฯ ประจ าปี 
2564 โดยมีรายละเอยีดการเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีระหวา่งปี 2565 กบัปี 2564 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2565 รอบปีบัญชี 2564 

คา่สอบบญัชี 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

คา่บรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 

ในการนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม รวม 39 บริษัท โดยบริษัทย่อย
และบริษัทรว่มอีก 13 บริษัท ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นเป็นผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบ
บญัชีรวมของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ทัง้หมดจ านวน 53 บรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน
เงิน 7,700,300 บาท เมื่อเทียบกบั 7,978,000 บาท ส าหรบับริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 56 บริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 

โดยคณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและฝ่ายจดัการ และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวเกษศิรินทร ์ป่ินภวูดล ผู้สอบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ นางวิไล สนุทรวาณี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 7356 ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 414,660,107 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 51 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,660,107 100.0000 
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* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,158 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

บรษัิทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ในจ านวนไมเ่กิน 20,000,000 หุน้ (“โครงการ BC-ESOP 2022”) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่
เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหบ้คุคลากรเกิดความรูส้กึมีสว่นรว่มในความเป็นเจา้ของบริษัท ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และ
สรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุม่บริษัท และเป็นการรกัษาบคุลากรที่ส  าคญัใหป้ฏิบตัิงานกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใน
ระยะยาว นอกจากนี ้เงินเพิ่มทนุที่ไดจ้ากการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุภายใตโ้ครงการ  BC-ESOP 2022 ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติม
ใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อสรา้งผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอนาคต โดยมีขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการดงันี ้

ประเภทหลกัทรพัย:์ หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ซึง่จดัสรรใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื 
บรษัิทยอ่ย  

จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอขาย: จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 20,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินรอ้ย
ละ 3.52 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

วิธีการเสนอขายและจดัสรร: เสนอขายและจดัสรรใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ทกุ
วนัท่ี 25 ของเดือน เริม่ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดยไมผ่า่นผูร้บัช่วง
ซือ้หลกัทรพัย ์

ราคาเสนอขาย: ราคาเสนอขาย เทา่กบั ราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวกับการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า  ทั้งนี  ้“ราคาตลาด” ค านวณจากราคาหุน้ของ 
บริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ  ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการก่อนวนัที่มีการ
เสนอขายหุน้เพิ่มทุนภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ในแต่ละครัง้ โดยราคาที่น  ามาถัวเฉลี่ยใช้
ราคาเฉลีย่ในแตล่ะวนั 
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ระยะเวลาหา้มขายหุน้: 
(lockup period) 

กรรมการ และผูบ้รหิาร ตามนิยามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ประธาน เจา้หนา้ที่บริหาร และประธาน
เจ้าหนา้ที่บริหารสายงาน จะไม่สามารถขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไดร้บัการจัดสรรทัง้จ านวน  เป็น
ระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัการจดัสรรแตล่ะครัง้ 

ส าหรบับคุคลที่ไมใ่ช่ กรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร ตามวรรคแรก โดยเขา้รว่มโครงการไมเ่กินอตัราขัน้ต ่าที่
บรษัิทฯ เสนอ จะไมม่ีขอ้จ ากดัหา้มขายหุน้  

ส าหรบับคุคลที่ไมใ่ช่ กรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร ตามวรรคแรก ซึง่เขา้รว่มโครงการเกินกวา่อตัราขัน้ต ่าที่
บริษัทฯ เสนอ จะไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรส่วนเกินดังกล่าว  เป็น
ระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัการจดัสรร ทัง้นี ้สามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร
ตามอตัราขัน้ต ่าที่บรษัิทฯ น าเสนอภายใตโ้ครงการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัการจดัสรรแตล่ะครัง้ เป็นดงันี ้ 

ครบก าหนด 30 วนั - ไมเ่กิน 1/3 ของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร 

ครบก าหนด 60 วนั - ไมเ่กิน 2/3 ของหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร 

ครบก าหนด 90 วนั – ไมม่ีขอ้จ ากดัหา้มขาย 

ตลาดรองของหุน้สามญั: บรษัิทฯ จะน าหุน้สามญัเพิม่ทนุ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ  

ทัง้นี ้จะไม่มีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ยรายใด เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022  

จากเง่ือนไขดงักลา่ว ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้จากโครงการ BC-ESOP 2022 ตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้และสทิธิออกเสยีงจะไมเ่กิน 
รอ้ยละ 3.40  

ทัง้นี  ้รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2022  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุฯ 

นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนภายใต้
โครงการ BC-ESOP 2022 ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ใน
จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.52 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 
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จะไม่มีการจดัสรรใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ตลอดจนการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขา้งตน้        

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน และตอ้ง
ไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิด
เป็นสดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 3.52 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 โดยการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 จะไม่มีการจดัสรรใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/
หรอื บรษัิทยอ่ยรายใด เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022
และอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งไม่นบัคะแนนเสียงของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยนบัผูท้ี่งดออก
เสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน และไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 279,139,807 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี - - 
รวม 279,139,858 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,158 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 
Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 

www.boutiquecorporation.com 

P
ag

e 
2

0
 

568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 บาท โดยตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวน 91,970,944 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

สืบเนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิท
ย่อย (ดงัรายละเอียดในวาระที่ 7 ขา้งตน้) ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ      
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีเง่ือนไขวา่บรษัิทฯ จะไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ที่จะท าใหบ้รษัิทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมทัง้
ไดม้ีการปรบัสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 1 (BC-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1”) อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 136 
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถออกหุน้เพิ่มทนุไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้  หรือในกรณีหุน้ยงั
จ าหนา่ยไมค่รบ หุน้ท่ีเหลอืตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุน้สามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก ทัง้สิน้ 91,970,944 หุน้ ในการนี ้บริษัทฯ จึงจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม จ านวน 
774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดจ้ าหนา่ยออก จ านวน 91,970,944 หุน้  

นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ 
ขอ้ 4. เป็นดงันี ้ 
ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน 682,129,056 บาท  (หกรอ้ยแปดสบิสองลา้นหนึง่แสนสองหมื่นเกา้พนัหา้สบิหกบาท) 

  แบง่ออกเป็น  682,129,056 หุน้   (หกรอ้ยแปดสบิสองลา้นหนึง่แสนสองหมื่นเกา้พนัหา้สบิหกหุน้) 

   มลูคา่หุน้ละ 1 บาท    (หนึง่บาท)  

  โดยแยกออกเป็น  

  หุน้สามญั  682,129,056 หุน้   (หกรอ้ยแปดสบิสองลา้นหนึง่แสนสองหมื่นเกา้พนัหา้สบิหกหุน้) 

  หุน้บรุมิสทิธิ  - หุน้    ( - หุน้) 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  
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คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว มีความเหมาะสมและไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 
บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ าหนา่ยออก ซึ่งเป็นหุน้คงเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 91,970,944 หุน้ การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้          

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 บาท โดยตดัหุน้สามญัจด
ทะเบียนที่ยงัไมไ่ดจ้ าหนา่ยออก ซึง่เป็นหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 91,970,944 หุน้ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน และอนมุตัิการมอบอ านาจใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 414,660,107 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,660,158 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,158 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 175,051,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  เพื่อรองรบั (1) การออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (2) การ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering) 
และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) การปรบัสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 5 (แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
ตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 175,051,377 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 682,129,056 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 857,180,433 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 175,051,377 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งแผนการเพิ่มทุน
ดงักลา่ว จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสทิธิออกเสยีง หรอื control dilution รวมสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 11.40 โดยไมม่ีผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาหุน้ เนื่องจากราคาเสนอขายสงูกวา่หรอืเทา่กบัราคาตลาด  

ทัง้นี ้ประโยชนจ์ากการเพิ่มทุน ต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ จากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัธุรกิจของ   
บริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในโครงการที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบนั  ไดแ้ก่โครงการอสงัหาริมทรพัย  ์โรงแรม และพืน้ที่ออฟฟิศ
และศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า รวมถึงธุรกิจกัญชาเพื่อสขุภาพ โดยมีแผนการใชเ้งินทนุส ารอง (กรณีเหลือจากแผนหลกั) คือ ช าระคืนเงินกูย้ืม
ระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบีย้ รวมถึงลงทุนในโครงการใหม่ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา นอกจากนี ้โครงการ BC-ESOP 
2022 ยงัสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความรูส้ึกมีสว่นร่วมในความเป็นเจา้ของบริษัท ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และ
สรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุม่บริษัท และเป็นการรกัษาบคุลากรที่ส  าคญัใหป้ฏิบตัิงานกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใน
ระยะยาว  

การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ช่วยเพิ่มความคล่องตวัและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ  มี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินทนุเพิ่มเติม และท าใหบ้ริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุที่มีความพรอ้มส าหรบัการลงทนุหรือการขยายธุรกิจในอนาคต
ไดอ้ยา่งทนักาล อีกทัง้ยงัช่วยเสรมิสภาพคลอ่งและสง่ผลใหโ้ครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกรง่และมั่นคงมากยิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ BC- W1 กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 และผูจ้อง
ซือ้หุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงาน เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ และ/หรอื ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว (แลว้แตก่รณี) ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 
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นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ขา้งตน้ บรษัิทฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
ขอ้ 4. เป็นดงันี ้ 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน:  857,180,433 บาท  (แปดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนแปดหมื่นสีร่อ้ยสามสบิสามบาท)  

 แบง่ออกเป็น  857,180,433 หุน้   (แปดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนแปดหมื่นสีร่อ้ยสามสบิสามหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท)   

  โดยแยกออกเป็น    

 หุน้สามญั  857,180,433 หุน้   (แปดรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นหนึง่แสนแปดหมื่นสีร่อ้ยสามสบิสามหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  - หุน้    ( - หุน้)   

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ การเพิ่มทนุดงักลา่วขา้งตน้ มีความเหมาะสม และก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนขอ้ 6 และขอ้ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5) จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 175,051,377 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ   วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 175,051,377 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้  4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมตัิการมอบอ านาจใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 414,660,207 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี - - 
รวม 414,660,258 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได้ 100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 41 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,258 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) การปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 

ผูด้  าเนินการประชมุ ฯ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

สบืเนื่องจากแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 175,051,377 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัรายละเอียดในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จึงมีความประสงคจ์ะจดัสรรหุน้สามญั      
เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 175,051,377 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขาย ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022   

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 152,898,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดงันี ้

 (ก) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน รอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ หรือ 101,932,000 หุน้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering) 

 (ข) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ หรอื 50,966,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการ      
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 
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 อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ เมื่อรวมกนัแลว้ จะไม่เกิน 152,898,000 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 30.00 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ  ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 

 ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบรษัิทฯ จดัประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี ในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้ีการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้
แลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

 นอกจากนี  ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรร ราคา
เสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั เง่ือนไข ระยะเวลา
การเสนอขาย รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว การแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักลา่ว ลงนามค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ติดต่อและยื่นเอกสารดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงการน าหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ และการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและ
สมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 2,153,377 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิ BC-W1 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่ไดก้ลา่วขา้งตน้นัน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ 
ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการช าระหนี  ้
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 (แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิทฯ เพื่อรองรบั (1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (2) การออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 101,932,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จะท าให้
บริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และจ านวนไม่เกิน 50,966,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) การปรบัสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 จ านวนไม่เกิน 2,153,377 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตลอดจนการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีแ้ตอ่ยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชมุฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยีและผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เพื่อรองรบั (1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 จ านวนไม่เกิน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (2) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไมเ่กิน 101,932,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering) และจ านวนไม่เกิน 50,966,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) การ
ปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จ านวนไม่เกิน 2,153,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ในคราวเดียวกนั
หรอืหลายคราวก็ได ้และก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร ราคาเสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด เง่ือนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง และลงนามใน
สญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว การแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ลง
นามค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  ติดต่อและยื่นเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของ
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีและผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 279,139,907 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 51 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 279,139,958 100.0000 

* ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 0 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้0 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 41 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้414,660,258 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 
568,389,056 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 72.9536 
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วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นตา่งๆ ตอ่
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
สอบถาม และ/หรอื แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุ และอวยพรตอ่ผูถื้อหุน้ทกุทา่น และปิดประชมุเวลา 15.20 น. 

 

 
ลงช่ือ 

 
……………………………………………………………… 

 (นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์) 
 ประธานที่ประชมุ 

 
 

ลงช่ือ 
 

……………………………………………………………… 
 (นางนชัชา วินิชบตุร) 
 เลขานกุารที่ประชมุ 

 


