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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
PROXY Form B. (The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy) 

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

  เขียนที่___________________________________ 
  Written at 
  วนัท่ี_____เดือน__________________ปี__________ 
  Date        Month                              Year 

1. 1. ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาติ______________________________________ 
     I/We                                                           Nationality 

  อยู่บา้นเลขท่ี ____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง__________________________ 
      Address                           Road                                                        Sub-District 

 อ าเภอ/เขต _________________________________จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_________ 
     District                                              Province                                           Postal Code 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC. 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม___________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง ดงันี ้
holding the total amount of                           shares with the voting rights of                               votes as follows: 

 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง  
      ordinary share                                   shares with the voting rights of                                            votes  
หุน้บรุมิสิทธิ_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง  

     preferred share                                    shares with the voting rights of                                           votes  

3. ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4.) 
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4.) 

    ชื่อ _____________________________________________________________________อาย_ุ________________ปี 
 Name                                 Age                       Years 
   อยู่บา้นเลขท่ี_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________________ 
 Address               Road         Sub-District 
   อ าเภอ/เขต____________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย_์____________________  หรือ
 District         Province                Postal Code                                         Or 

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา  
 The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava  

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายพฒัน ์สดาวงศว์ิวฒัน ์
      The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad 

  กรรมการอิสระของบรษิัท นายศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์
 The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon 

           สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7. / Attachment 7. 
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท /  Duty stamp THB 20 
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 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุก
วาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
 As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other 
directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders. 

  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
 สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชมุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสท์าง
 เดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

  Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual 
General  Meeting of the Shareholder to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronics 
means  only, or on the date and at the place as may be adjourned. 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 

วำระที ่1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่12 มีนำคม 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 March 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                 Disapprove                    Abstain 

วำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 (ไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี)้ 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results ended 31 December 2021. (No  
  voting in this agenda) 

วำระที ่3     พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่    
31 ธันวำคม 2564 

Agenda 3       To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the 
year ended 31 December 2021. 

             ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 
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วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2564      
       และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit as legal reserve, the dividend payment for 
  the year 2021 and to acknowledge the interim dividend payment. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
Agenda 5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2022.
  
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
     การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ Appoint all the nominated candidates as a whole 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
        Approve                  Disapprove                   Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล Appoint an individual candidate. 

    (1) นางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ   
            สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
          Miss Yaowarote Klinboon     Independent Director, Audit Committee and Chairman of 
       Nomination and Remuneration Committee  
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
                               Approve                                 Disapprove                                     Abstain 

                                (2) นายเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท ์     รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 
          Mr. Jenvit Jivakulchainan       Vice President and Executive Committee 
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
                               Approve                                 Disapprove                                      Abstain 
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      (3) นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์           กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
          Mr. Sompoch Tanutantivong Executive Committee and Chief Financial Officer 
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
                Approve                                Disapprove                                   Abstain   

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
Agenda 6 To consider the remuneration of the Company’s directors for the year 2022. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วำระที ่7  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 
  2565 
Agenda 7 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination 
  of the auditor’s remuneration for the year 2022. 
      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ำรใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
  ทุนตอ่ประชำชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 
Agenda 8 To consider and approve the change in the objectives of the utilization of the capital increase from 
  the Initial Public Offering (IPO) 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 
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วำระที ่9  พิจำรณำอนุมัติย้ำยทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ และแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบริษทั ขอ้ 5. ทีต่ั้ง 
  ส ำนักงำนใหญ่ ให้สอดคล้องกับกำรย้ำยส ำนักงำนใหญ่ 
Agenda 9 To consider and approve the relocation of the Company’s head office and amendment to Clause 5 
  of the Company’s Memorandum of Association in relation to the head office to be in line with 
  the change of the head office. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วำระที ่10  พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เร่ืองกำรประชุมคณะกรรมกำร 
Agenda 10 To consider and approve the amendment to Article 24 of the Company’s Articles of  Association 
  with respect to Board of Directors’ meeting. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วำระที ่11  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 11  Other business (if any) 
 
      

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 
 not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่          
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิม่เติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the 
case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 
vote as to his/her consideration. 
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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

 ลงชื่อ / Signed ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                ( ) 

 ลงชื่อ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                ( ) 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into 

several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนท่ีนอ้ยกว่าจ านวนท่ีระบไุว ้(2) ได ้
 Shareholders are required to appoint a proxy equal to the number specified in (2), and may not authorize only a part of the 

proxy that is less than the number specified in (2). 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional 

authorization in the Annex to Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the PROXY Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

 A proxy granted by a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่  12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสท์างเดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a 
meeting via electronic means, or on the date and at the place as may be adjourned. 
 
 วาระท่ี เรื่อง  
 Agenda no.                 Subject 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

 วาระท่ี                          เรือ่ง………………………………………………………………………………………..  
 Agenda no.                 Subject                                
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

 วาระท่ี เรื่อง  
 Agenda no.                 Subject 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain  

     สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7. / Attachment 7. 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the information contained in this Annex to Proxy Form is complete and true. 
 
 
 
    ลงชื่อ / Signed ........................................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                            ( ......................................................................... ) 
 
     ลงชื่อ / Signed.......................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                            ( .......................................................................... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


