
             
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 

เขียนที่......................................................... 
วนัท่ี........เดือน...................พ.ศ.................. 

(1) ขา้พเจา้...............................................................................................................สญัชาติ................................................
อยู่บา้นเลขที่................................ถนน.............................. ..........................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม............................................หุน้ และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
    (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................อาย.ุ........................ปี 

   อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................... 
   อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์...............................   หรือ 

   นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบุญ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจาก
 กรรมการท่านอืน่ ๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล 
กรุงเทพ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวันที ่9 มีนาคม 2563 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง   

 วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี)้ 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่    
31 ธันวาคม 2563 

            ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

             ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8. 
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 



             
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ของบริษัทประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา   
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
                               นายวิศิลป์ ว่องวานิชวฒันะ 
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
     นายศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง        

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

 วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 



             
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ ท่ีประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

  

 ลงชื่อ ผูม้อบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุพินนาเคิล 1-3 ชัน้ 4 
โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
 วาระท่ี เรื่อง  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระท่ี                          เรื่อง………………………………………………………………………………………..                                 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  

 วาระท่ี เรื่อง  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
  
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
     ลงชื่อ ............................................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                                      ( .................................................................... ) 
 
                     ลงชื่อ ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                   ( .................................................................... ) 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8. 


