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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด  

 

วัน เวลา สถานที ่

ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 15 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00 นำฬิกำ ณ ห้องพินนำเคิล 5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล 

กรุงเทพ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ 

2. นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์

3. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 

4. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์

5. นำยวศิิลป์  ว่องวำนิชวฒันะ 

6. นำยชวลั  บญุประกอบศกัดิ ์

7. นำยสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นำงสำวอณัณร์ตัน ์ ดลวชิรโภคิณ เลขำนกุำรบรษิัท 

2. นำยปิยะ พงศกรไพศำล ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั 

3. นำงสำวนฤมล  ทัง้ทวีสขุ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั 

4. นำงสำวพทัธมน  พิสิฐบณัฑรูย ์ ที่ปรกึษำกฎหมำย บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

5. นำงสำววรษิำ  โสภณพิศ ที่ปรกึษำกฎหมำย บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา 

นำยจิรพันธ์ สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธำนฯ กล่ำวเปิด  

กำรประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1. 
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สำมัญจ ำนวน 500,000 หุน้ และขณะนีม้ีผูถื้อหุน้ของบริษัทเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะรวมจ ำนวน      

13 รำย นับจ ำนวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 500,000 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ครบเป็น        

องคป์ระชุมตำมขอ้บังคับของบริษัท ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้  ประจ ำปี 2562 และด ำเนินกำร

ประชมุตำมระเบียบวำระ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวันที ่20 เมษายน 2561    

 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวอัณณ์รัตน์  ดลวชิรโภคิณ เลขำนุกำรบริษัท  เ ป็นผู้ชี ้แจง                 
นำงสำวอัณณ์รัตน์ฯ ชีแ้จงว่ำ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561         
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 นำฬิกำ โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 
ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หร้บัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ตำมที่
เสนอ โดยไม่มีกำรแกไ้ข 

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2561 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561  

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน           

เป็นผูช้ีแ้จง นำยสมโภชฯ ชีแ้จงงบแสดงฐำนะกำรเงินของบรษิัทปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ดงันี ้

                             หน่วย: บำท 
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โดยในปี 2561 ก ำไรสทุธิและก ำไรต่อหุน้ลดลงจำกปี 2560 เนื่องจำกบริษัทมีตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้

จำกกำรปรบัโครงสรำ้งบริษัทและกระบวนกำรยื่นค ำขอเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจำกกำร

เพิ่มจ ำนวนหุน้จำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 2 ลำ้นบำท เป็น 50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ในส่วนธุรกิจหลกัของบรษิัท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ คือ 

 

 

 

 

 

     
1. ธุรกิจบรกิำรเสรมิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS) 

             เป็นธุรกิจที่มีรำยไดม้ำกที่สุดของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 95 ของรำยไดท้ัง้หมดของกลุ่มบริษัท โดยในปี 
2561 บรษิัทมีรำยไดป้ระมำณ 274 ลำ้นบำท มำกกว่ำปี 2560 ที่มีประมำณ 189 ลำ้นบำท แต่มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวนใกลเ้คยีง
กัน เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทมีตน้ทุนจำกกำรเพิ่มพนักงำนในกำรจัดท ำระบบต่ำง ๆ ภำยในบริษัทเอง เพื่อใหบ้ริษัท         
มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมพรอ้มมำกขึน้ในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

2. ธุรกิจพฒันำโปรแกรม (Programming) 
              ในปี 2561 บริษัทมีรำยไดป้ระมำณ 12 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีประมำณ 9 ลำ้นบำท แต่ก ำไร
ขัน้ตน้ลดลง เนื่องจำกบรษิัทอยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำโปรแกรมทำงบญัชีกบักลุ่มบรษิัท ธรรมนิติ จ ำกดั (มหำชน) 

3. ธุรกิจโฆษณำออนไลน ์ (Advertising) 
              ในปี 2561 บริษัทมีรำยไดป้ระมำณ 4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีประมำณ 3 ลำ้นบำท แต่มีก ำไร
สทุธิลดลงเหลือ 0.4 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2561 บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยจำกกำรเพิ่มทีมงำน ซึ่งในปี 2562 บรษิัทคำดว่ำธุรกิจ
โฆษณำออนไลนจ์ะเติบโตไดจ้ำกกำรขยำยธุรกิจเพิ่มเติม 

โดยในภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในปี 2561 มีรำยไดป้ระมำณ 289 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2560 ที่มีรำยไดป้ระมำณ 201 ลำ้นบำท ส่วนก ำไรขั้นตน้ลดลงเหลือประมำณ 69 ลำ้นบำท จำกประมำณ 77 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกมีตน้ทุนจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจพฒันำโปรแกรมและธุรกิจโฆษณำออนไลน ์อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรด ำเนินงำน
ธุรกิจ MVAS ของบริษัทในช่วง 4 ปี ยอ้นหลงั บริษัทยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียดตำมภำพ 
ดงันี ้
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         ช่วงเดือนตลุำคม 2559 ถึงเดือนตลุำคม 2560 เป็นช่วงงำนพระรำชพิธีถวำยควำมอำลยักำรเสด็จสวรรคตของ           
         พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช บรมนำถบพิตร 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ 

หมายเหตุ 

วำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

ประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    

   ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน           
เป็นผู้ชีแ้จง นำยสมโภชฯ ชีแ้จงว่ำ บริษัทมีรำยไดใ้นปี 2561 ประมำณ 289 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีรำยได้
ประมำณ 201 ลำ้นบำท และมำกกว่ำที่บรษิัทประมำณกำรไว ้โดยมีรำยละเอียดของรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ ดงันี ้
    1. รำยไดจ้ำกธุรกิจบรกิำรเสรมิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประมำณ 85 ลำ้นบำท 
    2. รำยไดจ้ำกธุรกิจพัฒนำโปรแกรม ในส่วนของโครงกำรระบบ Virtual Branch กับธนำคำร          
เกียรตินำคินประมำณ 8 ลำ้นบำท 
    3. รำยไดจ้ำกธุรกิจโฆษณำประมำณ 1 ลำ้นบำท 

ทั้งนี ้ บริษัทมีรำยได้ลดลงจำกธุรกิจพัฒนำโปรแกรม ในส่วนของระบบ mPay ประมำณ 1 ล้ำนบำท          
และระบบ Transportation Management Software (TMS) ประมำณ 4 ลำ้นบำท ที่ลกูคำ้ยกเลิกกำรใชบ้ริกำรไปเมื่อสิน้ปี 
2560 โดยในปี 2562 บริษัทมีโครงกำรที่บริษัทจะท ำร่วมกับ บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกัด (มหำชน) (AIS) คือ 
กำรปรับปรุงแอปพลิเคชัน Global Pay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋ำเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่สำมำรถใช้ช ำระเงินใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งคำดว่ำจะมีรำยไดป้ระมำณ 3-4 ลำ้นบำท 
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ในขณะเดียวกนับรษิัทมีตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เพิ่มขึน้ดว้ย โดยในปี 2561 มีตน้ทนุประมำณ 220 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีตน้ทุนประมำณ 124 ลำ้นบำท และมำกกว่ำที่บริษัทประมำณกำรในปี 2561 ไวท้ี่ประมำณ 
164 ลำ้นบำท โดยตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้หลกั ๆ มีดงันี ้
    1. ตน้ทนุจำกส่วนแบ่งรำยไดธุ้รกิจบรกิำรเสรมิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประมำณ 78 ลำ้นบำท 
    2. ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรเพิ่มขึน้ของพนกังำนประมำณ 20 ลำ้นบำท 
    3. ค่ำใชจ้่ำยจำกกระบวนกำรยื่นค ำขอเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
จ ำนวนประมำณ 6 ลำ้นบำท 
    4. ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรเช่ำส ำนกังำนประมำณ 2 ลำ้นบำท  

ในส่วนของงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ สิน้ปี 2561 มีรำยละเอียดดงันี ้
สินทรพัยห์มนุเวียนประมำณ 165 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีประมำณ 59 ลำ้นบำท  ซึ่งประกอบดว้ย 

    1. เงินสดประมำณ 62 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 2 ลำ้นบำท 
เป็น 50 ลำ้นบำท  
    2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงินของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด 
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 

    3. สินทรพัยภ์ำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำยประมำณ 5 ลำ้นบำท ที่บรษิัทจะท ำเรื่องขอคืน 
    4. ลกูหนีแ้ละรำยไดค้ำ้งรบัท่ีรอเรียกเก็บจำกคู่คำ้ประมำณ 88 ลำ้นบำท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมำณ 10 ล้ำนบำท ประกอบด้วย รถยนต์ อุปกรณ์ส ำนักงำน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

หนีสิ้นหมนุเวียนประมำณ 91 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หนีแ้ละส่วนแบ่งรำยไดค้ำ้งจ่ำย 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนประมำณ 4.5 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ประมำณกำรผลประโยชนพ์นกังำน เงินกูเ้ช่ำซือ้

รถยนต ์และประมำณกำรค่ำรือ้ถอนส ำนกังำน 
บริษัทมีเงินสดในปี 2561 เพิ่มขึน้จ ำนวนประมำณ 34 ล้ำนบำท ตำมที่แสดงในงบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 
    - เงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนประมำณ 27 ลำ้นบำท 
    - เงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกำรลงทุนประมำณ 10 ลำ้นบำท จำกกำรลงทุนในกองทุนรวมตลำด
เงิน 
    - เงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรจดัหำเงินประมำณ 17 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษัทคำดว่ำจะยงัไม่มีควำมจ ำเป็นที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนในโครงกำรที่จะตอ้งใชเ้งินลงทนุเพิ่มเติม
มำกนัก นอกจำกค่ำใชจ้่ำยที่จะใชใ้นกำรท ำกำรตลำดของโปรแกรมบัญชี  DGL ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเช่ำพืน้ที่ส  ำนักงำน
เพิ่มเติมในชัน้ที่ 14 ของอำคำรส ำนกังำนเซ็นทรลั แจง้วฒันะ และค่ำสวสัดิกำรพนกังำนจำกกำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้ง
ชีพ 
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ทัง้นี ้บรษิัทมีจ ำนวนพนกังำนในฝ่ำยต่ำง ๆ รวมจ ำนวน 43 ท่ำน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2562) ดงันี ้
1. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 26 ท่ำน 
2. ฝ่ำยกำรตลำด จ ำนวน 5 ท่ำน 
3. ฝ่ำยบรหิำร จ ำนวน 12 ท่ำน  

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร             
ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต      

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบดว้ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดประจ ำปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต    

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวอัณณ์รัตน์  ดลวชิรโภคิณ เลขำนุกำรบริษัท  เ ป็นผู้ชี ้แจง                 

นำงสำวอณัณร์ตันฯ์ ชีแ้จงว่ำ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1200 กำรแจกเงินปันผลนั้น ตอ้งคิดตำม

ส่วนจ ำนวนซึ่งผูถื้อหุน้ไดส่้งเงินแลว้ในหุน้หนึ่ง ๆ เวน้แต่จะไดต้กลงกันไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในเรื่องหุน้บุริมสิทธิ มำตรำ 1201 

หำ้มมิใหป้ระกำศอนุญำตเงินปันผลนอกจำกโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่       

ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้เป็นครำว ในเมื่อปรำกฎแก่กรรมกำรว่ำบรษิัทมีก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้ได ้หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล

จำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงนิก ำไร ถำ้หำกบรษิัทขำดทนุ หำ้มมิใหจ้่ำยเงนิปันผลจนกว่ำจะไดแ้กไ้ขใหห้ำยขำดทนุเชน่นัน้ 

และมำตรำ 1202 ทกุครำวที่แจกเงินปันผล บรษิัทตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ำรองอย่ำงนอ้ยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจ ำนวนผล

ก ำไรซึ่งบรษิัทท ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิัท จนกว่ำทนุส ำรองนัน้จะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบของจ ำนวนทนุของบรษิัทหรอื

มำกกว่ำนัน้ แลว้แต่จะไดต้กลงก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ถำ้ไดอ้อกหุน้โดยคิดเอำรำคำเกินกว่ำที่ปรำกฎในใบหุน้

เท่ำใด จ ำนวนที่คิดเกินนีท้่ำนใหบ้วกทบเขำ้ในทุนส ำรอง จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนเท่ำถึงที่ก ำหนดไวใ้นวรรคก่อน 

ดังนั้น จำกเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท และไดจ้ัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวน    
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รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือจ ำนวน 2 แสนบำทเรียบรอ้ยแลว้ แต่ในปี 2561 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น

จ ำนวน 50 ลำ้นบำท จึงตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยใหไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิ

ประจ ำปีก่อนจ่ำยเงินปันผล โดยบรษิัทมีก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นจ ำนวนประมำณ 33 ลำ้นบำท 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.80 ลำ้นบำท รวมทุนส ำรองเดิมที่

จัดสรรแลว้เป็นทุนส ำรองจ ำนวน 2 ลำ้นบำท และพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่       

ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 29,999,700 บำท หรือคิดเป็นอตัรำหุน้ละ 59.9994 บำท ในวนัท่ี 19 มีนำคม 2562 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย         

และจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2561 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน      

1.80 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 

29,999,700 บำท หรือคิดเป็นอตัรำหุน้ละ 59.9994 บำท ในวนัท่ี 19 มีนำคม 2562 

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ       

และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวอัณณ์รัตน์  ดลวชิรโภคิณ เลขำนุกำรบริษัท  เ ป็นผู้ชี ้แจง                 

นำงสำวอณัณร์ตันฯ์ ชีแ้จงว่ำ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1152 ระบุใหผู้เ้ป็นกรรมกำรตอ้งออกจำก

ต ำแหน่ง โดยจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถำ้และจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสำมไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดย

จ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม และมำตรำ 1153 ตวักรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงั

จดทะเบียนบรษิัทนัน้ ถำ้กรรมกำรมิไดต้กลงกนัไวเ้องเป็นวธีิอื่นไซร ้ก็ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีได้

อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูต้อ้งออก กรรมกำรผูอ้อกไปนัน้จะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้โดยกรรมกำรท่ีจะตอ้งออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 มีจ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ 

1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ         กรรมกำรอิสระ 

2. นำยวิศิลป์  ว่องวำนิชวฒันะ             กรรมกำรอิสระ 
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3. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์         กรรมกำรอิสระ 

ซึ่งมีรำยละเอียดประวตัิปรำกฏตำมตำมเอกสารแนบ 3 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจำรณำ

คุณสมบตัิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นดำ้นต่ำงๆ และควำมเป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม ของกรรมกำรท่ีพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนแลว้ เห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนขำ้งตน้ เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์   

และควำมเชี่ยวชำญอนัเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำเลือกตัง้ใหบ้คุคลดงักล่ำว

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

ส่วนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 นัน้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียดถงึควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ กล่ำวคือ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและขนำดธรุกจิ

ของบริษัท ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท                        

โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงอัตรำค่ำตอบแทนจำกธุรกิจที่มีขนำดใกลเ้คียงกับบริษัทในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันแลว้  

เห็นสมควรก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน  1,080,000 บำทต่อปี ซึ่งเป็นจ ำนวนเดียวกับค่ำตอบแทนในปี 2561                 

และกรรมกำรท่ีเป็นพนกังำนบรษิัทจะไม่มีค่ำตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2562 เป็นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิัท 50,000 บำท/ไตรมำส 30,000 บำท/ไตรมำส 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท/ไตรมำส 20,000 บำท/ไตรมำส 
คณะกรรมกำรบรหิำร - - 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - - 
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง - - 
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม - - 

 
จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนที่กรรมกำรที่จะตอ้งออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ 
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1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ         กรรมกำรอิสระ 

2. นำยวิศิลป์  ว่องวำนิชวฒันะ             กรรมกำรอิสระ 

3. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์         กรรมกำรอิสระ  

และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยกรรมกำรที่เป็นพนกังำนบริษัทจะไม่มีค่ำตอบแทน   

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิัท 50,000 บำท/ไตรมำส 30,000 บำท/ไตรมำส 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท/ไตรมำส 20,000 บำท/ไตรมำส 
คณะกรรมกำรบรหิำร - - 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - - 
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง - - 
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม - - 

 

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2562              

ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวอัณณ์รัตน์  ดลวชิรโภคิณ เลขำนุกำรบริษัท  เ ป็นผู้ชี ้แจง                 

นำงสำวอณัณร์ตันฯ์ ชีแ้จงว่ำ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 1209 ก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีนัน้ ใหท้ี่ประชมุ

สำมญัเลือกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชีคนซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได้ และมำตรำ 1210 ก ำหนดใหผู้ส้อบ

บญัชีควรจะไดสิ้นจำ้งเท่ำใด ใหท้ี่ประชมุใหญ่ก ำหนด ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4095 หรือ  

นำงณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3430 หรือ นำยไพบลู ตนักลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4298 ในนำม 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี (รวมค่ำสอบบญัชีกำรเงินประจ ำปี และค่ำ
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สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส) มีรำคำเสนอที่ 3,500,000 บำทต่อปี โดยเพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 100,000 บำท 

เนื่องจำก บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึน้  และได้รวมค่ำตรวจสอบแบบค ำขอใช้สิทธิ             

และประโยชนย์กเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั เป็นจ ำนวน 100,000 บำทแลว้ ทัง้นี ้ค่ำตอบแทน

ในกำรสอบบัญชีข้ำงตน้ ไม่รวมค่ำบริกำรอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่ำเดินทำง       

เป็นตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำถึงคณุสมบตัิและประสบกำรณก์ำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี  และเห็น

ว่ำ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระและมีควำมเชี่ยวชำญ

ในกำรสอบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่ำนดงักล่ำว ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย        

และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562              

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้ นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่  

4095 หรือ นำงณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 3430 หรือ นำยไพบูล ตนักุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่  

4298 ในนำม บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีเป็นจ ำนวน 3,500,000 บำทต่อปี 

(รวมค่ำสอบบญัชีกำรเงินประจ ำปี ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และค่ำตรวจสอบแบบค ำขอใชสิ้ทธิและประโยชน์

ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของ บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกัด เป็นจ ำนวน 100,000 บำท แลว้) ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนในกำรสอบ

บญัชีขำ้งตน้ ไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่ำเดินทำง เป็นตน้ 

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ นำงสำววริษำ โสภณพิศ ที่ปรกึษำกฎหมำยจำก บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

(ไทยแลนด)์ จ ำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำกฎหมำยแจง้ให ้     

ที่ประชมุทรำบว่ำ บรษิัทมีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรแปรสภำพบรษิัท จำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั เนื่องจำก
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บริษัทมีควำมประสงคท์ี่จะระดมทุนเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัของบริษัทใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering หรือ IPO) และน ำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) ทั้งนี ้

เพื่อใหบ้ริษัทมีคุณสมบตัิตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมำยและกฎเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้องในกำร IPO และกำรน ำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน               

ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) บรษิัทจึงจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรแปรสภำพบริษัท จำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั  

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัท

มหำชนจ ำกดั 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชน

จ ำกดั ตำมที่เสนอทกุประกำร 

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเร่ืองชื่อของบริษัท 

วัตถุประสงคข์องบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปร

สภาพบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรกึษำ

กฎหมำยแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด 

บรษิัทจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทในเรื่องชื่อบรษิัท วตัถปุระสงคข์องบรษิัท และกำร

เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว้ และใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ข

เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) แกไ้ขชื่อบรษิัท โดยแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 1. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกัด (มหำชน)” และมีชื่อเป็นภำษำองักฤษว่ำ “AddTech 

Hub Public Company Limited” 

(2) เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 2. เป็นดงันี ้
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“ขอ้ 2. บรษิัทมีควำมประสงคท์ี่จะเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน” 

(3) แก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทโดยมีรำยละเอียดตำมร่ำงวัตถุประสงคจ์ ำนวน 49 ข้อ และแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ ำนวน 49 ขอ้ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

(4) เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวข้องบริษัท โดยลดมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวจ้ำกเดิมหุน้ละ 100 บำท เป็น

มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซึ่งจะท ำใหจ้ ำนวนหุน้ของบริษัทเพิ่มจำกเดิม 500,000 หุน้ เป็น 

100,000,000 หุน้ โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้ 

(5) ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดันนทบรุ ี

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำม

ค ำสั่งนำยทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจ ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียน

ดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วง 

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทใน

เรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงคข์องบริษัท และกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรแปรสภำพ

บรษิัท จำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทในเรื่องชื่อ

ของบริษัท วัตถุประสงคข์องบริษัท และกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว ้เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรแปรสภำพบริษัท      

จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมทั้งกำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ  ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียด

ตำมที่เสนอทกุประกำร 

หมายเหตุ  

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท

จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำย เป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรกึษำ

กฎหมำยแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแปรสภำพบรษิัท จำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และ

ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของ

บริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิม และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่ จ ำนวน 46 ขอ้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสาร

แนบ 6  

ในกำรนี ้ตรำประทับของบริษัทตำมที่ปรำกฏอยู่ในขอ้บังคบัของบริษัทจะมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อให้

สอดคลอ้งกบักำรแปรสภำพของบรษิัท จำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำม

ค ำสั่งนำยทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่จ  ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียน

ดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วง 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้

สอดคลอ้งกับกำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดั รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 

รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร 

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำ

กฎหมำยแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยภำยหลงักำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เพื่อออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม

ทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน (Rights Offering) และประชำชนโดยทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) บรษิัท

จะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 30,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็น

ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 80,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 60,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 

บำท  

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุน 

จดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งนำย

ทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ  ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียนดงักล่ำวส ำเรจ็

ลลุ่วง 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งกำร

มอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 30,000,000 บำท 

จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 80,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่ม

ทุนจ ำนวน 60,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ  

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำ

กฎหมำยแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิทั ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในวำระ

ที่ 10 ขำ้งตน้ บรษิัทจึงเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 80,000,000 บำท (แปดสิบลำ้นบำท) 

 แบ่งออกเป็น 160,000,000 หุน้ (หน่ึงรอ้ยหกสิบลำ้นหุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ 0.50  บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 

  โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สำมญั 160,000,000 หุน้ (หน่ึงรอ้ยหกสิบลำ้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -  หุน้ (- หุน้)” 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบริษัท ใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำเพื่อให้

เป็นไปตำมค ำสั่งนำยทะเบียน ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่จ  ำเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำร                 

จดทะเบียนดงักล่ำวส ำเรจ็ลลุ่วง 

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทัง้กำรมอบหมำยหรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมี

รำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำ

กฎหมำยแจง้ต่อที่ประชมุว่ำ ตำมที่ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 30,000,000 บำท 

จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 80,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญ    

เพิ่มทนุจ ำนวน 60,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในวำระที่ 10 ขำ้งตน้ 

ดงันัน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 60,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า      

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) 

 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน  20,000,000 หุ ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท        

เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำจดัสรร 5 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ในรำคำขำยหุน้ละ 0.50 บำท  

 ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนในรอบแรก บริษัท

จะจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเกินสัดส่วน

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในรำคำเดียวกัน โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทจะ

ด ำเนินกำรจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทั่งไม่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรอีก หรือจนกว่ำจะ

ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวอีกต่อไป 

(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่า      

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 

Offering) 

 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท        

เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงตน้ เห็นสมควรให้มีกำรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย มีอ ำนำจด ำเนินกำร

ใดๆ ที่จ  ำเป็นหรือเก่ียวข้องกับกำรจัดสรร กำรเสนอขำย หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ส ำเร็จลุล่วง        

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวรวมถึง แต่ไม่จ ำกดัเพียง 
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(ก) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ซึ่งอำจจะออกเสนอขำยครัง้เดียวเต็ม

จ ำนวน หรือแบ่งจ ำนวนเพื่อเสนอขำยเป็นครำวๆ ไป  

(ข) ก ำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดหรือเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุ 

เช่น โครงสรำ้งกำรเสนอขำยสุดท้ำย รำคำเสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย วิธีกำรเสนอขำย    

กำรเสนอขำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ  

(ค) แต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ผูร้บัฝำกหรือดูแลหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น และ/หรือที่ปรกึษำอื่น   

ที่เก่ียวขอ้ง  

(ง) ติดต่อ เจรจำ เข้ำท ำ แก้ไข เปล่ียนแปลง และ/หรือ ลงนำมในสัญญำ ข้อผูกพัน หนังสือใหสิ้ทธิ         

ใหค้  ำรบัรอง รำยงำน และ/หรือเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ขออนุญำต ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสำรหลกัฐำน

ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) องคก์ร หน่วยงำน หรือผูใ้หบ้รกิำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง

กับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใด         

อนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ในส่วนของกำรอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน

กำรถือหุน้ (Right Offering) นัน้ ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทจองซือ้ตำมสดัส่วนครบทกุท่ำน  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท รวมทัง้ กำรมอบหมำย

หรือกำรมอบอ ำนำจใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดตำมที่ประธำนฯ เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

http://www.addtechhub.com/


 

 
 AddTech Hub Co., Ltd 

99/9 หมู่ 2 หอ้งเลขที่ 1204-5 ชัน้ 12 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

Tel +662 835 3957-8   Fax +662 835 3959  www.addtechhub.com 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562   หนำ้ 18 จำก 22 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจ        

ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัท  

 (13.1) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหท้ี่ปรกึษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ  

ที่ปรกึษำกฎหมำยไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัทชดุปัจจบุนัจะสิน้สภำพลงใน

วันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน

จ ำกัดก ำหนดว่ำเมื่อมีกำรแปรสภำพบริษัท จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด จะตอ้งมี          

กำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรบรษิัทชดุใหม่ เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่แทนคณะกรรมกำรบรษิัทชุดปัจจุบนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอรำยชื่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เป็นกรรมกำรบรษิัท  

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธำนกรรมกำร 

3.  นำงสำวเยำวโรจน ์กล่ินบญุ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

4.  นำยศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

5.  นำยวศิิลป์ ว่องวำนชิวฒันะ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

6.  นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์ กรรมกำร 

7.  นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ กรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำตำมหลักเกณฑแ์ละกระบวนกำร

สรรหำ โดยพิจำรณำว่ำบุคคลทั้งหมดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม 

พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศที่เก่ียวขอ้ง และส ำหรบัผูท้ี่จะด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระก็เป็นผูท้ี่สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม

เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีคณุสมบตัิควำมเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบรษิทั 

ซึ่งมีรำยละเอียดเท่ำกับขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
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หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยประวตัิกำรท ำงำนของกรรมกำรที่เสนอ

แต่งตัง้เป็นไปตำมเอกสารแนบ 3  

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำร โดยมีรำยละเอียดตำมที่

เสนอขำ้งตน้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรโดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ

ทกุประกำร 

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(13.2) พิจารณาอนุมัติการก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพัน

บริษัท  

 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหท้ี่ปรกึษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม  

ที่ปรกึษำกฎหมำยเสนอท่ีประชมุพิจำรณำก ำหนดชื่อและจ ำนวนกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือ

ชื่อผูกพันบริษัท ดังนี ้“นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นำยเจนวิทย ์จิวะกุลชัยนันท ์หรือ      

นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์สองในสำมคนลงลำยมือชื่อพรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท” 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดชื่อและจ ำนวนกรรมกำร       

ผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผกูพนับรษิัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอขำ้งตน้ 

 มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติก ำหนดชื่อและจ ำนวนกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ                   

ลงลำยมือชื่อผกูพนับรษิัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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(13.3) พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัท 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหท้ี่ปรกึษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ  

ที่ปรึกษำกฎหมำยชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้

พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ กล่ำวคือ ผลกำรด ำเนินงำน

ของบรษิัทและขนำดธุรกิจของบรษิัท ภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอำ้งอิงอัตรำค่ำตอบแทนจำกธุรกิจที่มี

ขนำดใกลเ้คียงกบับรษิัทในอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

บรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยบรษิัท ประจ ำปี 2562 ซึ่งสมควรก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินไมเ่กนิ 

1,080,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัท 50,000 บำท / ไตรมำส 30,000 บำท / ไตรมำส 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท / ไตรมำส 20,000 บำท / ไตรมำส 

ส่วนคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะท ำงำนบรหิำร

ควำมเส่ียง และคณะท ำงำนก ำกบัดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทน

และกรรมกำรท่ีเป็นพนกังำนบรษิัทจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทน 

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท 

และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บำท โดยมี

รำยละเอียดตำมที่เสนอขำ้งตน้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท        

และกรรมกำรชดุย่อย ประจ ำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ  
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วาระที ่14 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรกึษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำ

กฎหมำยเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ นำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต เลขที่ 4095 หรือ นำงณฐพร 

พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3430 หรือ นำยไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4292 ในนำม บริษัท      

ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่                   

31 ธันวำคม 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี และค่ำสอบทำนงบ

กำรเงินรำยไตรมำส) ไม่เกิน 3,500,000 บำทต่อปี  โดยเพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 100,000 บำท เนื่องจำก บริษัท 

พร็อพเทค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึน้ และไดร้วมค่ำตรวจสอบแบบค ำขอใชสิ้ทธิประโยชนย์กเวน้ภำษีเงินได้

นิติบคุคลของ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั เป็นจ ำนวน 100,000 บำท แลว้ ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีขำ้งตน้ ไม่รวม

ค่ำบรกิำรอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่ำเดินทำง เป็นตน้ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2562 (บาท) 

(เพื่อพิจารณา) 
ปี 2561 (บาท) 

ค่ำสอบบญัชีของบรษิัท 2,410,000 2,410,000 

ค่ำสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,090,000 990,000 

รวม 3,500,000 3,400,000 

ค่ำบรกิำรอื่นๆ เบิกจำ่ยตำมจรงิ เบิกจำ่ยตำมจรงิ 

จำกนั้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนด

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอขำ้งตน้ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทน

ผูส้อบบญัชี โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

http://www.addtechhub.com/


 

 
 AddTech Hub Co., Ltd 

99/9 หมู่ 2 หอ้งเลขที่ 1204-5 ชัน้ 12 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

Tel +662 835 3957-8   Fax +662 835 3959  www.addtechhub.com 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562   หนำ้ 22 จำก 22 

วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) รวมทัง้การมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ที่ปรกึษำกฎหมำยเป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษำ

กฎหมำยแจง้ต่อที่ประชมุว่ำ ตำมที่ที่ประชมุไดล้งมติใหแ้ปรสภำพบรษิัท จำกบริษัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั เพิ่มทนุ

จดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) 

ประธำนฯ จึงเสนอขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) เพื่อใหม้ีตลำดรองส ำหรบักำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัท รวมทั้งไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้

มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ    

อนัจ ำเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับกำรน ำหุน้สำมญัของบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) ไดทุ้กประกำร  

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรจดัท ำ ลงนำม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค ำขอใหต้ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) พิจำรณำรบัหุน้สำมญัของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน กำรจดัเตรียมเอกสำร สญัญำ

ต่ำง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง  และด ำเนินกำรติดต่อกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                    

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) หน่วยงำน หรือ บคุคลใดๆ เพื่อกำรดงักล่ำว 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทน ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) รวมทัง้กำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ

ทกุประกำร  

หมายเหตุ   

มติในวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำ

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 -  

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ ประธำนฯ จึงกล่ำวปิดประชมุเมื่อเวลำ 14.30 นำฬิกำ 

 ลงชื่อ  ______ _____________________ 
         ( นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ ) 
         ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

http://www.addtechhub.com/

