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  12 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 

 2. รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใชง้าน 

 3.  ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2565 

 4.  ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 5.  ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 6. เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

 8. ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 9.  ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

 โดยหนงัสือฉบบันีข้อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า ที่ประชมุคณะกรรมการ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครัง้ที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่     
12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่12 มีนาคม 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท ได้จัดขึน้เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2564 โดยที่
 ประชมุ ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบขอ้บังคับและตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทไดจ้ัดท า
 รายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.addtechhub.com หวัขอ้หอ้งข่าว 
 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั บริษัทจึงขอเสนอให้
 ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม    
 สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่า รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีความถกูตอ้งครบถว้น    
และนบัจากที่บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น 
หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งคดัคา้น ทักทว้ง หรือโตแ้ยง้แต่ประการใด ดังนัน้ คณะกรรมการ
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บริษัทจึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2564         
ซึ่งบริษัทไดร้วบรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2. 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบับรษิัท      
ขอ้ 39 บรษิัทจึงไดจ้ดัท างบการเงนิส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ า ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยมี
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2. 

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 
2564 ของบรษิัท ไดจ้ดัท าตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและเห็นชอบใหเ้สนอผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

 ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
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งบการเงนิของบริษัท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรพัยร์วม 649.62 
หนีสิ้นรวม  99.83 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 549.79 
รายไดร้วม 515.00 
ก าไรสทุธิ 98.75 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.68 

 
 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
  2564 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

   วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของ
ก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน  

  รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

  และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 44
ก าหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ใน
กรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิไดร้ับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ       
ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงิน   
ปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุน้คราวต่อไป  การจ่ายเงินปันผลให้
กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 



 

 

4 
 

   ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

  คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  1. งดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ของบริษัท จนเต็มจ านวนรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้ตั้งแต่ปี 2564 แลว้ ตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัท จึงไม่จ าเป็นตอ้ง
พิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

  2. อนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจ านวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบ
สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 โดยจดัสรรจาก
ก าไรสทุธิ ทัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1)    เงินปันผลจ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ จดัสรรจากก าไรสทุธิส่วนท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 แต่สามารถ
เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณูยี่สิบส่วนแปดสิบ 

2)    เงินปันผลจ านวน 0.05 บาทต่อหุน้ จดัสรรจากก าไรสทุธิจากกิจการของบรษิัทย่อยที่ไดร้บั
สิทธิประโยชนส่์งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี ซึ่งผูถื้อหุน้
ประเภทบคุคลธรรมดาจะตอ้งถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได ้

  3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในปี 2564 ดงันี ้

  
  รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานในปี 2564 ทั้งหมดเป็นจ านวน 

75,200,000 บาท (เจ็ดสิบหา้ลา้นสองแสนบาทถว้น) คิดเป็นอัตราหุน้ละ 0.47 บาท หรือคิดเป็น  
รอ้ยละ 99.15 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บรษิัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่   
22 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการใหสิ้ทธิในการรบัเงิน
ปันผลดงักล่าวของบรษิัทยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ คร้ังที ่ วันทีป่ระชุม จ่ายจากผลการด าเนินงาน จ านวนเงินทีจ่่าย (บาท) วันทีจ่่ายปันผล 
4/2564 10 ส.ค. 2564 งวดหกเดือนปี 2564 28,800,000 9 ก.ย. 2564 
5/2564 15 พ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3/2564 24,000,000 15 ธ.ค. 2564 

รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล 52,800,000  
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 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2565 

  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 
ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งใน
สาม หรือจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

    1. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นายเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

 3. นายสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

 ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดนโยบายโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่
 พิจารณาสรรหาผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
 ตอ้งการโดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix อีกทัง้
 พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณต์่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
 บริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวดว้ย  โดยไม่จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา พรอ้มอุทิศเวลาในการ
 ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
 บริษัทจดทะเบียน ในกรณีแต่งตัง้กรรมการอิสระใหพ้ิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ด  ารงต าแหน่ง
 เป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
 ก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

 ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาดว้ย
 ความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมดัระวงั เพื่อใหไ้ดผู้ท้ี่มีความรู ้
 ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน
 ข้างตน้ เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
 ด าเนินงานของบริษัท และเขา้ร่วมประชุมกรรมการ/คณะท างานทุกครัง้ และมีคุณสมบัติและไม่มี
 ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท้ี่จะสามารถให้
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 ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ
 อิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีข้อมูลประวัติการท างานปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.                 
จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัท (ไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้  
 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท
 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  18 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่
 รายละเอียดผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่า
 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทแต่อย่างใด 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น           

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ส าหรบักรรมการที่ไม่
 เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความ
 เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท และแนว
 ปฏิบตัิในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
 ผลของการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยใหค้่าตอบแทนอยู่ในลกัษณะที่เหมาะสมและระดบัท่ี
 สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้งการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
 บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 22   

 ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด  โดยมี
หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่  ความรบัผิดชอบ ผลการ
ปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประโยชนท์ี่
คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยให้
ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ตอ้งการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย ์หรืออื่นใด จึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
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กรรมการท่ีใชอ้ยู่ในปัจจบุนัเป็นอตัราที่ใชม้าตัง้แต่ปี 2561 ไม่ไดม้ีการปรบัเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 4 ปี
แลว้ รวมทัง้กรรมการมีภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มากขึน้ จึงเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนในปี 2564 และกรรมการที่เป็น
พนกังานบรษิัทจะไม่มีค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเป็นรายไตรมาส 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

   ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา         
และพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565    

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษัท
ขอ้ 36 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บรษิัททกุปี 

 

 

รายการ 
ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561-2564 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

1.  ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)    
     - คณะกรรมการบริษัท 55,000 33,000  50,000 30,000 10 
     - คณะกรรมการตรวจสอบ 44,000 22,000  40,000 20,000 10 
     - คณะกรรมการบริหาร - - - - - 
     - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - - - - 
     - คณะท างานบริหารความเสี่ยง - - - - - 
     - คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม - - - - - 
     - คณะท างานการจดัการดา้นความยั่งยืน - - - - - 
2. ค่าตอบแทนอ่ืน - - - - - 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์          
คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้น มีความเป็นอิสระ 
และไม่มีความสมัพนัธห์รือไม่มีผลประโยชนส่์วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ      
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพรซ้      
วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้ เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 

 1. นายพิสิฐ      ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4095  หรือ   

 2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 7358 หรือ  

 3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4298 

 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด         
ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตัง้ให้ 
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชีที่ 4 ติดต่อกนั      
นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล 
เพียงทา่นเดียวเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท  

 และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี (รวมค่าสอบบญัชีการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
 งบการเงินรายไตรมาส) เป็นจ านวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2564 เป็นจ านวน
 200,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมลดลง และไดร้วม
 ค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล
 จ ากัด เป็นจ านวน 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการ
 อื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้   

 

 

 

  

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2565 (บาท) 
(เพื่อพิจารณา) ปี 2564 (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท 2,340,000  2,410,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,160,000 1,290,000 

รวม 3,500,000  3,700,000 

ค่าบริการอื่น ๆ เบิกจ่ายตามจริง             เบิกจ่ายตามจริงเป็นจ านวน      53,000 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและใหเ้สนอต่อที่ประชุม     

 ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด       

 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565   

 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 ตามที่บรษิัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 40,000,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 11 บาท เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุทัง้สิน้ 426.48 ลา้นบาท หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุนัน้ บรษิัท
ไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ  แต่เนื่องจากปัจจุบนั
บรษิัทมีเงินทนุหมนุเวียนในกิจการเพียงพอแลว้ และมีความประสงคท์ี่จะลงทนุในโครงการอื่น ๆ ที่มี
ความน่าสนใจและสามารถเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว  

 รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์าร
ใช้เงินตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนงัสือชีช้วน จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ  
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการ
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่าง
หนงัสือชีช้วน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) เพื่อน าเงิน IPO จ านวนที่เหลือไปใช้ในการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่มีความ
น่าสนใจ โดยการขยายและต่อยอดธุรกิจของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาวต่อไป เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
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 จากเดิม (ตามทีแ่บบแสดงรายการได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัท)     

วัตถุประสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

เงินทนุหมนุเวียนกิจการ 417.38 2564 - 2566 1. ขยายการใหบ้ริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท 
เพื่อให้บริการในหลากหลายรูปแบบมากขึน้  ซึ่งจะต้องขยาย
จ านวนพนักงานที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อรองรบัขอบเขต
การใหบ้ริการที่มากขึน้ 

2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึน้เพื่อรองรับการ
ขยายจ านวนคู่คา้ทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงคข์ยายการท า
การตลาดกับผูส้มคัรรบับริการดิจิทลัคอนเทนตก์ับโอเปอเรเตอรท์ี่
มากขึน้ 

รวม 417.38 

  

 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคงเหลือเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
กิจการเป็นจ านวน 336.78 ลา้นบาท ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนฉบบัล่าสดุลงวนัท่ี 11 มกราคม 
2565 จึงขอเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินส าหรบัเงินเพิ่มทนุที่คงเหลือจ านวน  336.78 
ลา้นบาท  

 เป็นดังนี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เงินทนุหมนุเวียน
กิจการ 
 

186.78 
 
 

2564 - 2566 
 
 

1. ขยายการใหบ้ริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่ม
บริษัท เพ่ือใหบ้ริการในหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ซึ่งจะตอ้ง
ขยายจ านวนพนักงานที่ มีความรู้และประสบการณ์  เพื่อ
รองรบัขอบเขตการใหบ้ริการที่มากขึน้  
2. กลุ่มบริษัทตอ้งการเงินทนุหมนุเวียนมากขึน้เพ่ือรองรบัการ
ขยายจ านวนคู่คา้ทางการตลาด โดยมีวตัถปุระสงคข์ยายการ
ท าการตลาดกับผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับ
โอเปอเรเตอรท์ี่มากขึน้ 

2. เงินลงทนุในกิจการ  
อ่ืน ๆ 

150.00 2565 - 2567 ลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ ในประเภทธุรกิจดา้นเทคโนโลยี ซึ่งมี
ส่วนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั โดยบริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเขา้ท ารายการ โดยหากมีความคืบหนา้ที่
ชดัเจน บริษัทจะท าการเผยแพรข่่าวใหท้ราบต่อไป 

รวม 336.78 
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 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขา้งตน้ ไม่ไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทแต่อย่างใด 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออก
 เสียง โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 5. 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายส านักงานใหญ่ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 บริษัทมีความประสงคท์ี่จะยา้ยที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทจากจงัหวดันนทบุรี ไปยงักรุงเทพมหา
นคร เพื่อความสะดวกในการตดิต่อในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการยา้ยขา้มจงัหวดั ที่ตอ้งท าการแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทในขอ้ 5. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลทีเ่สนอให้พิจารณาอนุมัติ 
1. ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

เลขที่  99/9 ชั้นที่  12 ห้องเลขที่  1204-5 หมู่ที่  2            
ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุี 

1. ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 41 หอ้งเลขที่ 4106-7 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120  

2. หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท  

ขอ้ 5. 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดันนทบรุี 

2. หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท  

ขอ้ 5. 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  

 นอกจากนี ้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้ง
ส านกังานใหญ่ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 5. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ใหส้อดคลอ้งกบั
การยา้ยส านกังานใหญ่ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

 



 

 

12 
 

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง การประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า     
และหอการคา้  

บริษัทประสงคแ์ก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมาย และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับทีใ่ช้ในปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 
ขอ้ 24. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
และถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด  

ในกรณี เ ป็นการประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุตอ้ง
อยู่ ใ นที่ ป ร ะชุมแห่ ง เดี ยวกัน  ทั้ ง นี ้  ก า รป ระชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท าผ่าน

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้
ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่  ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชมุ แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด  

ในกรณี เ ป็นการประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใหด้  าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และ/หรือค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมีผลบงัคบั
ใช ้ณ วนัประชมุคณะกรรมการครัง้นัน้ 
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ข้อบังคับทีใ่ช้ในปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 
ระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุม รวมทัง้ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิด
จากการบันทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุม
ต้องมีองค์ประกอบพื ้นฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

  โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ที่เสนอแกไ้ข รวมถึงใหด้  าเนินการยื่นจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บังคับบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
กรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 
ขอ้ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

 มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีหลักเกณฑ์  
และวิธีการน าเสนอผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 18 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
น าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีนี ้  คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชมุ
ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด คือ ผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้
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หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมหรือจะแต่งตัง้บุคคลอื่นใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรุณากรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และกรุณากรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมานี ้ในสิ่งทีส่่งมาด้วย 7. แบบใด
แบบหนึ่ง ทั้งนีบ้ริษัทแนะน าใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือสามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบ
ทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน) หรือแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (เลือกหัวขอ้ ”หอ้งข่าว” ตามดว้ย ”ข่าวแจง้ผูถื้อหุน้”) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่   
ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถกูตอ้งเรียบรอ้ยดงักล่าวทางไปรษณีย ์มายงั 

“เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) เลขที่  99/9 ชั้น 12 ห้องเลขที่  1204-5 หมู่  2                   
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120” 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามก าหนดการดงักล่าว และโปรดตรวจสอบรายการ
เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใชง้าน
ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยผูถื้อหุน้สามารถศึกษาขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์าก
ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 8. 

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท
ภายในวันที ่5 เมษายน 2565  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท ดงัมีรายนามและขอ้มลูตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4. เป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะของท่านในการประชมุได ้

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในฐานะผูถื้อหุน้  รวมทัง้ในกรณีที่
ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวดว้ย และเพื่อใหท้่านมั่นใจไดว้่าบริษัทจะใหค้วามคุม้ครอง
และปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจง้ใหท้่าน
ทราบถึงสิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรบัการ
ประชมุ ผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9. 

อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใน
วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
          

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

                        ( นายชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ) 
                      กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

http://www.addtechhub.com/
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

สถานทีป่ระชุม 

หอ้งประชุมพินนาเคิล 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

วนัศกุรท์ี่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

เร่ิมการประชุม 

 นางสาวอัณณ์รัตน์ ดลวชิรโภคิณ เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ด  าเนินการประชุม (“ ผู้ด าเนินการ

ประชุม”) แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบขอ้มลูของบรษิัท ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ว่า  

 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   80,000,000 บาท 

 ทนุช าระแลว้     60,000,000 บาท 

 เป็นหุน้สามญัจ านวน               120,000,000 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ                            0.50 บาท 

 และขณะนีม้ีผู้ถือหุน้ของบริษัทเข้าประชุมดว้ยตนเอง  8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจ านวน      

13 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 120,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็น

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชมุว่า ในการประชมุผูถื้อ

หุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหน่ึงเสียง 

 2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิ การลงคะแนน

เสียงดงัต่อไปนี ้

     ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความ

โปรง่ใสในการลงคะแนน 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

     ในการรวมผลคะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไว้

ก่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท หลังเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ เป็นการ

ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความ

โปรง่ใส 

     การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสีย 

  1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

  2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

  3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  

  4) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการออกเสียงในช่องใดเลย 

     ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

 3. ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิัทจะด าเนินการใหท้ี่ประชมุพิจารณา

เลือกตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นรายบคุคล 

 4. การออกเสียงลงมติใหถื้อเอามตเิสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าดเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งเสียง 

 5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ 

ตามความเหมาะสม 

 6. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้

รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสยีง

ชีข้าด” 

     ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  หรือไม่ จะไม่นบัคะแนนเสียง

ท่านผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการค านวณ 

 7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้   

โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

 8. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

  ก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

 1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

     ตรวจสอบ 

 2. นายวิศิลป์  ว่องวานิชวฒันะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 3. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ   

     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

    พิจารณาค่าตอบแทน         

 5. นายเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

 6. นายชวลั  บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

 7. นายสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวรตัตินารถ    บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

2. นายรวินทร ์ วิรชัพินท ุ  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

3. นายพีรพงษ ์ ขนัธรูจ ี  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายสารสนเทศ 

4. นางโสภิดา บญุประกอบศกัดิ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 นายพิสิฐ  ทางธนกลุ 

 หลังจากนั้น ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564            

และประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวันที ่9 มีนาคม 2563 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่

เสนอ โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่ฝ่าย

การเงิน            เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิทัปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 และปี 

2561 ดงันี ้

ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม รายไดร้วม และก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ตามล าดับ แต่มี

สินทรพัยร์วมและหนีสิ้นรวมลดลงในปี 2562 เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ารคา้และ

เจา้หนีก้ารคา้ตามล าดบั และในปี 2562 บริษัทไดร้บัช าระจากลกูหนีก้ารคา้และบริษัทไดช้ าระต่อใหเ้จา้หนีก้ารคา้ไดเ้ร็ว  

จึงมีผลท าใหจ้ านวนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นลดลงกว่าปีอื่น ๆ อย่างมีนยัส าคญั ส่วนก าไรต่อหุน้ในปี 2562 ที่ต  ่ากว่าปีอื่น ๆ 

เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท และเป็นทุนช าระแลว้ 60 ลา้นบาท จึงท าให้

สดัส่วนก าไรต่อหุน้ลดลง นอกจากนีใ้นปี 2563 ซึ่งทั่วโลกไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 

(โควิด-19) แต่บริษัทยังสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมั่นคงและเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง  โดยมีรายไดแ้ละก าไรสูงที่สุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งนี ้ อาจเนื่องมาจากในช่วงดังกล่าวประชาชนท างานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และใช้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นคอนเทนตห์รือช าระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทกันเป็น

จ านวนมากขึน้ จึงท าใหบ้รษิัทไดร้บัรายไดม้ากขึน้ 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม  174,731,522  140,718,697 183,216,265 

หนีสิ้นรวม  95,119,354  54,523,988 92,656,186 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  79,612,168  86,194,709 90,560,079 

รายไดร้วม  289,482,498 302,043,462 345,629,512 

ก าไรสทุธิ  29,287,529 39,504,864 72,365,420 

ก าไรต่อหุน้ 0.42 0.34 0.60 

 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราก าไรสทุธิกบัรายไดใ้นปี 2561 ถึงปี 2563 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้

จากปี 2560 รอ้ยละ 44 แต่มีก าไรสุทธิลดลงถึงรอ้ยละ 34 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มบุคลากรและเพิ่ม

มาตรฐานการควบคุมภายในใหด้ีขึน้ เพื่อเตรียมการในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จึงส่งผลกระทบใหบ้ริษัทมีค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ แต่หลงัจากนั้นในปีต่อมา บริษัทก็สามารถสรา้งผลก าไรใหเ้ติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ประมาณ 346 ลา้นบาท และ 117 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้

จากปี 2562 ที่มีประมาณ 302 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลกัของบรษิัท 

3 ธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์ 

 ในปี 2563 บริษัทยงัคงมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจนีส้งูที่สดุ โดยมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ านวน

ประมาณ 287 ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 83 และรอ้ยละ 67 ตามล าดบั เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2562 ที่มี
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จ านวนประมาณ 274 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจใหบ้ริการสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตม์ีตน้ทนุ

ค่อนขา้งแปรผนัตามรายได ้จึงท าใหบ้รษิัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยในอตัราเดียวกนักบัรายได ้

2. ธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 บรษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ค่อนขา้งมากจากปี 2562 ที่มีจ านวนประมาณ 24 ลา้นบาท เป็นจ านวนประมาณ    

58 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 17 และมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีจ านวนประมาณ 7 ล้านบาท           

เป็นประมาณ 38 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31 เนื่องจากตน้ทนุของธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนขา้ง

คงที่ เมื่อบริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จึงท าใหบ้ริษัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้มากตามไปดว้ย บริษัทจึงจะมุ่งเนน้ขยายธุรกิจบริการ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากขึน้ในอนาคต 

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน ์

 บริษัทได้ท าธุรกิจ ส่ือและโฆษณาออนไลน์เ ก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก 

ReviewYourLiving ซึ่งในปี 2563 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์กิดการชะลอตวัจากผลกระทบในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ     

โควิด-19 ท าใหบ้ริษัทมีรายไดล้ดลงแต่มีตน้ทุนดา้นบุคลากรคงที่  ท าใหใ้นปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นตน้ประมาณ        

3 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บรษิัทจะสามารถกลบัมาท าก าไรในธุรกิจ

นีไ้ดต้่อไป 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้สุดวันที่                  

31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หมายเหตุ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันที ่ 31 ธันวาคม 2563    

 ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่ฝ่าย

การเงิน เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงรายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้ 

 1. งบก าไรขาดทนุ 

  บรษิัทมีรายไดใ้นปี 2563 ประมาณ 345.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีรายไดป้ระมาณ 302.04 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 14 แต่มีตน้ทุนเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 3 และมีค่าใชจ้่ายจากการขายและค่าใชจ้่ายจาก

การบรหิารลดลง จึงท าใหบ้รษิัทมีก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้มากถึงรอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 83 ตามล าดบั  

  ในปี 2563 บรษิัทไดก้ระจายความเส่ียงโดยการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพในการท าก าไรสงูเพิ่มเตมิ  

โดยมีรายไดด้งันี ้

   - รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการสนับสนุนดิจิทลัคอนเทนต์ประมาณ 287 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 83 ของรายไดท้ัง้หมด และมีตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดป้ระมาณ 190 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66 ของรายไดจ้าก

ธุรกิจใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์

   - รายไดจ้ากธุรกิจบริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 58 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 17 ของรายไดท้ัง้หมด 

  และมีตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่ที่ส  าคญั ดงันี ้

   - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานประมาณ 43 ลา้นบาท     

   - ค่าใชจ้่ายจากค่าใชบ้รกิาร Cloud ประมาณ 4 ลา้นบาท 

   - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัส านกังานประมาณ 4 ลา้นบาท 

   - ค่าบรกิารทางวิชาชีพประมาณ 6 ลา้นบาท 
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 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

  บรษิัทมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 183.22 ลา้นบาท จาก 140.72 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้

  1. เงินสดประมาณ 59 ลา้นบาท 

  2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด ประมาณ        

10 ลา้นบาท 

  3. ลกูหนีก้ารคา้ประมาณ 95 ลา้นบาท 

  4. เจา้หนีก้ารคา้ประมาณ 79 ลา้นบาท 

  5. ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ลา้นบาท ที่บรษิัทจะท าเรื่องขอคืน  

  6. ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายประมาณ 3 ลา้นบาท 

  7. ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานประมาณ 5 ลา้นบาท 

  8. สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่เกิดจากการเช่าส านกังานเพิ่มขึน้ประมาณ 1 ลา้นบาท และหนีสิ้นตามสญัญา

เช่าส าหรบัส านกังานและรถยนตบ์รษิัทประมาณ 4 ลา้นบาท 
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 3. งบกระแสเงินสด 

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 58.98 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17.15 ลา้นบาท จากปี 

2562 ที่มีจ านวนประมาณ 41.83 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

   1. เงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 88.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีจ านวน
ประมาณ 15.48 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรบัรูปแบบธุรกิจใหม่โดยมุ่งเนน้ธุรกิจพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รบัรูร้ายไดแ้บบยอดสทุธิ และมีภาระที่ตอ้งจ่ายตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัคู่คา้นอ้ยลงมาก  

   2. เงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 1.12 ลา้นบาท จากการซือ้ส่วนปรบัปรุงอาคาร และ
อปุกรณส์ านกังาน  

  3. เงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 69.92 ลา้นบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่   ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนประมาณ 68 ลา้นบาท                

 

 

 

 

 

 

  4. อตัราส่วนทางการเงิน  

  ส าหรบัอตัราส่วนทางการเงินในปี 2563 บริษัทมีอตัราส่วนดา้นก าไรเพิ่มขึน้มากเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2562 และมีค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและค่าเฉล่ียของระยะเวลาช าระเงินสัน้ลง เนื่องจากหากบรษิัทเรียก

เก็บเงินจากโอเปอเรเตอรไ์ดเ้รว็ บรษิัทก็จะช าระส่วนแบ่งรายไดใ้หคู้่คา้เรว็ขึน้เช่นกนั ส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest 

Bearing Debt) ประมาณ 3.61 ลา้นบาท เป็นส่วนของหนีสิ้นจากการเช่าส าหรบัพืน้ที่ส  านกังานและรถยนตบ์ริษัท ส่วน

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 ลดลงจาก 2.67 เท่า เหลือ 2.00 เท่า เนื่องจากสินทรพัยท์ี่บรษิัทมีปรมิาณมากจะเป็นเงิน

สดและลกูหนี ้บรษิัทจึงพยายามลดอตัราส่วนสภาพคล่องลงโดยการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากที่สดุ นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีวงจรเงินสดที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอรไ์ดก้่อนที่จะช าระใหคู้่คา้นานถึง 14 วนั ท าใหบ้ริษัทมีสภาพ

คล่องทางการเงินค่อนขา้งสงู และมีความพรอ้มที่จะขยายธุรกิจใหเ้ติบโตไดใ้นอนาคต 
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 บรษิัทจึงขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวขา้งตน้  

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    -  

หมายเหตุ  

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563        

 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั

บริษัท ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิัท 
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ขอ้ 44 ก าหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให้

หุน้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมี

ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่

ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค า

บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุ

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจ านวนรอ้ยละสิบ

ของทนุ   จดทะเบียนของบรษิัท และขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 

44 ดงันี ้

1. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.11667 บาท เป็นเงินจ านวน 14,000,000 

บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

2. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000,000 บาท     

เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

3. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท เป็นเงินจ านวน  15,999,950 

บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563    

และเนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิประมาณ 61.63 ลา้นบาท จึงขอใหท้ี่ประชมุผู้

ถือหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจ านวน 15,999,950 บาท (สิบหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยหา้

สิบบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 

2563 เป็นจ านวน 57,999,900 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.11 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิัท 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท 

รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจ านวนรอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
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2. อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2563 เพิ่มเติมอีกจ านวน 15,999,950 บาท (สิบหา้

ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ดงันี ้

 - ครัง้ที่ 1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.11667 บาท เป็นเงินจ านวน 14,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 - ครัง้ที่ 2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

 - ครัง้ที่ 3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.13333 บาท เป็นเงินจ านวน  15,999,950 บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563    

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 

2564 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสาม 

หรือจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ

จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

      ตรวจสอบ 

2. นายวิศิลป์   ว่องวานิชวฒันะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
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3. นายศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน     

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบรษิัท และเขา้รว่มประชมุกรรมการทกุครัง้ โดยมีประวตัิการท างานปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3. จึงเสนอ

ใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนเสียงทีนั่บได้/ร้อยละ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
งดออก

เสียง 
บัตรเสีย 

นายจิรพนัธ ์      

สินธุนาวา 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทั 

และประธาน กรรมการตรวจสอบ 
120,000,000/100.00 - - - 

นายวิศลิป์          

ว่องวานิชวฒันะ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 120,000,000/100.00 - - - 

นายศิรตัน ์         

รตันไพฑรูย ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน     

120,000,000/100.00 - - - 

 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6       พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรพัย ์หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบรษิัท และแนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน  ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยใหค้่าตอบแทนอยู่ ใน
ลักษณะที่ เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 22 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเ้คียงกับบรษิัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ เห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็น

จ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการ     

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อยเป็นรายไตรมาส ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าเบีย้ประชุม 
      - คณะกรรมการบรษิัท 50,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 
      - คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 
      - คณะกรรมการบรหิาร - - 
      - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
        ค่าตอบแทน 

- - 

      - คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - 
      - คณะท างานก ากบัดแูลกจิการและ 
        รบัผิดชอบต่อสงัคม 

- - 

2. ค่าตอบแทนอืน่ - - 
 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าเบีย้ประชุม 
      - คณะกรรมการบรษิัท 50,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 
      - คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 
      - คณะกรรมการบรหิาร - - 
      - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
        ค่าตอบแทน 

- - 

      - คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - 
      - คณะท างานก ากบัดแูลกจิการและ - - 
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ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
        รบัผิดชอบต่อสงัคม 
2. ค่าตอบแทนอืน่ - - 
 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2564              

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120    

และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 36 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท

ทุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากัด ที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธห์รือไม่มีผลประโยชน์

ส่วนไดเ้สีย  ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และเป็นบริษัทท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์     

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ สอบทาน         

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตัง้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด          



 

30 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

เป็นผูส้อบบญัชีครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชีที่ 3 ติดต่อกัน นบัจากรอบปีบญัชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียว

เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี (รวมค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,700,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นจ านวน 150,000 บาท เนื่องจาก 

บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึน้ และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบ

ค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลของ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั เป็น

จ านวนบริษัทละ 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้   

 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้  

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในนาม บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวน 3,700,000 

บาทต่อปี และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ  บริษัท มิตซุย ไอซีที 

จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั เป็นจ านวนบรษิัทละ 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ 

ไม่รวมค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2564 (บาท) 
(เพื่อพิจารณา) 

ปี 2563 (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 2,410,000  2,410,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,290,000 1,140,000 

รวม 3,700,000  3,550,000 

ค่าบรกิารอื่น ๆ เบิกจา่ยตามจรงิ เบิกจา่ยตามจรงิเป็นจ านวน      64,500 
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งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -  

 หลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ลง นายธนินทร ์รตันศิรวิิไล ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า ในปี 2564 บรษิัทคาดว่าแนวโนม้

ของผลการด าเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใด 

 นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  ชี ้แจงว่า ในส่วนของผลการ

ด าเนินงานบรษิัทคงชีแ้จงล่วงหนา้และระบเุป็นตวัเลขไม่ได ้แต่บรษิัทจะมุ่งเนน้พฒันาธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามที่ไดช้ีแ้จงในวาระผลการด าเนินงานไปแลว้ เนื่องจากมีตน้ทุนไม่สูงแต่ผลตอบแทนค่อนขา้งดี ส่วนธุรกิจ

ใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตค์าดว่าจะยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 

นาฬิกา 

 

 ลงชื่อ  ______ _____________________ 

         ( นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา ) 

                                                  ประธานกรรมการบรษิัท 
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การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code)  

ส าหรับดาวนโ์หลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564) 

 

 บริษัทไดจ้ดัท าแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหัสคิวอาร  ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS  

 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

 2. สแกน QR Code โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code  

 3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดูขอ้มลูแบบ 56-1 One 

Report 2564 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั

(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นตน้  

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชนั (Application) QR CODE READER หรือ Line  

 ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  

 • เขา้ไปในแอปพลิเคชนั Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  

 • เลือก QR Code  

 • สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code เพื่อดขูอ้มลูแบบ 56-1 One Report 2564 
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   รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน 

อาย ุ    : 49 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : • ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขา International  

      Commercial and Business Law, University of East  

      Anglia, the United Kingdom 

     •      ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายระหว่าง 

      ประเทศ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     • ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต สาขากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

      มหาวิทยาลยั      

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)                       

      รุน่ท่ี 272/2019 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 154/2018 

การถือหุ้นในบริษัท  : 1. ตนเอง                                ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                               - 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี  

 

 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 1/4 
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ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน  

              พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ กรรมการ  

         ตรวจสอบแและประธานกรรมการ

         สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

         บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้ง

         และพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน 

         หมนุเวยีน 

      พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

         บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั  

         (มหาชน)   

         ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย

         อาหาร  

      พ.ศ. 2563 – 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

            บรษิัท กรีนเอิรธ์พาวเวอร ์      

         (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

            ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าเพื่อ 

          จ าหน่ายใหก้บัหน่วยงานทัง้ 

         ภาครฐัและเอกชนทัง้ในประเทศ

         และต่างประเทศ 

      พ.ศ. 2563 - 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 2/4 
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            บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 

         จ ากดั (มหาชน) 

            ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

         เหล็ก เหล็กแปรรูป และอปุกรณท์ี่   

         ใชใ้นการผลิต 

      พ.ศ. 2560 – 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ   

          บรษิัท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรชั่น 

         จ ากดั (มหาชน)  

           ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณา                        

                                                                      •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

  พ.ศ. 2565 - ปัจจบุนั       ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

     บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

     (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

       ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

  พ.ศ. 2560 - 2564       ที่ปรกึษากฎหมายระดบัอาวโุส 

     (Counsel) 

     บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

     (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

       ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

  พ.ศ. 2562 – 2564  กรรมการอิสร และกรรมการ 

     ตรวจสอบ  

     บรษิัท หลกัทรพัย ์เคพีเอม็ จ ากดั  

     ประเภทธุรกิจ ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

  พ.ศ. 2558 - 2560  ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

     แผนกตลาดทนุและตลาด 

     หลกัทรพัย ์  

       เดอะ แคปปิเติล ลอว ์ออฟฟิต  

       ประเภทธุรกิจ ส านกักฎหมาย 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย :        ไม่มี  

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 3/4 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งและพฒันา

        โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 

     พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2565 - ปัจจบุนั       ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

        บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ 

        จ ากดั  

          ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา      : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/6 ครัง้ 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมใน 
การบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง  
หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ า 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : เป็น  

     โดยใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารไม่เกิน 2 ลา้นบาท

     ต่อปี 

มี/ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจทีมี่ 
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถ 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 4/4 
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท ์ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   : รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

อาย ุ    : 42 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

การศึกษา   : • ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 

      บรหิารศาสตร ์  

     • ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 126/2016 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                  รอ้ยละ 1.361 

     2. คู่สมรส                                 ไม่มีหุน้ 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ไม่มี  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี        
                 

ประสบการณก์ารท างาน  : •       บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั          รองประธานกรรมการบริษัท และ

         กรรมการบรหิาร     

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ  

ประวตัินายเจนวทิย ์จิวะกลุชยันนัท ์หนา้ 1/4 
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          บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั  

         (มหาชน)   

         ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย

         อาหาร 

     •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น  

             พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  

        บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง 

        จ ากดั    

                                                     ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

        พลงังาน 

             พ.ศ.2559 - 2564  กรรมการ  

        บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั           

                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี 

          สารสนเทศ             

           พ.ศ.2559 – 2561            กรรมการ  

        บรษิัท ฟาราเดย ์ฟารม์ จ ากดั   

                                                     ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

        พลงังาน 

            พ.ศ. 2559 - 2560              กรรมการ  

        บรษิัท วินชยั จ ากดั  
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                                                     ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจาก 

        พลงังานลม 

              พ.ศ. 2559                       กรรมการ  

          บรษิัท สินวิชยั การไฟฟ้า จ ากดั               

                                                    ประเภทธุรกิจ คา้อปุกรณแ์ละวสัดุ

          อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

             พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั         กรรมการ  

        บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั   

                                                    ประเภทธุรกิจ ให้ค าปรึกษาดา้น

          การบรหิารจดัการ 

              พ.ศ.2558 - 2559               กรรมการผูจ้ดัการ  

          บรษิัท ดีมีเตอร ์พาวเวอร ์จ ากดั        

                                                    ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

         พลงังาน                                                      

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

         บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร                                                                                                                                               

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    

        บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 
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       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  

       บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง จ ากดั    

                                                    ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 

    พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั         กรรมการ  

       บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั   

                                                   ประเภทธุรกิจ ใหค้  าปรกึษาดา้นการบริหาร

         จดัการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : •      การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครัง้ 

     • การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13/13 ครัง้  
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  
   

อาย ุ    : 40 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of Bath, School of     

            Management, United Kingdom 

     • ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขา 

      การเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 152/2018 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                 รอ้ยละ 1.164 

     2. คู่สมรส                                ไม่มีหุน้ 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     -  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี  

ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร และประธาน

         เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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     •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น  

      พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ   

         บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    

        บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

                 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครัง้ 

     •      การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13/13 ครัง้ 

     • คณะท างานบรหิารความเส่ียง 3/3 ครัง้ 

     • คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 8/8 ครัง้ 

     • คณะท างานการจดัการดา้นความยั่งยืน 2/2 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  :  นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา 

ต าแหน่งปัจจุบนั  :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท  

         และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   :  65 ปี 

ทีอ่ยู่   :  18/92-93 ถนนเทศบาล 2 ต าบลวดัใหม ่

     อ าเภอเมอืงจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 22000 

การถือหุน้ในบริษทั :  1. ตนเอง                               ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                                - 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

การมีส่วนได้เสียในวาระ     
ทีเ่สนอในการประชุม     
ผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอ

     ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  :  นายพฒัน ์สดาวงศว์วิฒัน ์    

ต าแหน่งปัจจุบนั  :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ   :  52 ปี 

ทีอ่ยู่   :  327/1 ซอยลาดพรา้ว 26 แขวงจอมพล  

     เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การถือหุน้ในบริษทั :  1. ตนเอง                               ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                                -  

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

การมีส่วนได้เสียในวาระ     
ทีเ่สนอในการประชุม     
ผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอ

     ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  :  นายศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์   

ต าแหน่งปัจจุบนั  :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ   :  34 ปี 

ทีอ่ยู่   :  168/5 ซอยก าเนดิทรพัย ์2 แขวงบางกะปิ  

     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

การถือหุน้ในบริษทั :  1. ตนเอง                               ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                                -  

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

การมีส่วนได้เสียในวาระ     
ทีเ่สนอในการประชุม     
ผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอ

     ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
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ข้อบังคับบริษทัเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพยีงใดไม่ได ้ 

(3)  ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น  

ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล

ซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือก

ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3)  

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้

  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปี

 หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 (1)  ตาย 

 (2)  ลาออก 

 (3)  ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย 

  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 (4)  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 

 (5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20 ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

 นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

 กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอ้ 22.  กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ 

 ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

 สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

 จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม

 ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการ

 ต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ

 บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

 ของรอบปีบญัชีของบรษิัท การประชมุเช่นนีเ้รียกว่า “การประชมุสามญั” 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียก

 ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด     

 จะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

 เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง

 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ

 กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นั

 ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ 

 โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

 สมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

 มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้

 ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

 การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งที่จะ

 เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
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 และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค าบอก

 กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง

 ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

 (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้

 รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อ

 หุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้รอ้ง

 ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

 ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถ

 ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน

 ที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

 ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้

 เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

 กรรมการและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

  เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

 (2)  ในกรณีต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา 

  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

  (ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  

  (ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

   ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั

   บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการจะแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
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  (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

  (ฉ)  การเลิกบรษิัท 

  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษัท และหลักทรพัยอ์ื่น ๆ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

   หลกัทรพัย ์

  (ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น   

ขอ้ 36.  กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

  (1)  พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  

 (2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

 (3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

 (5)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6)  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7)  กิจการอื่น ๆ   

หมวดที ่7 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 39.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อที่ 

 ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชี

 ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

 (1)  ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี

  ของผูส้อบบญัชี และ 

 (2)  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

หมวดที ่8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

 จ่ายเงินปันผล 
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 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้

 บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

 ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร 

 สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่

 ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1)  เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  หรือที่ประชุม

 คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการ

 จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 

 หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด

 ทะเบียน 



 

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

                                                                                          Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................ 

I/We,                                                                 dentification Card/Passport number 

สญัชาติ.......................บา้นเลขท่ี.......................ถนน......................................ต าบล/แขวง............................ 

Nationality                  Residing at No.             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 Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ........................................................................................ หุน้                                 

Holding the total amount of                                                                            shares  

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  
                           (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์บริษทั แอดเทค ฮับ จ ากดั (มหาชน) 
Acceptance form for the invitation of electronic meeting of AddTech Hub Public Company Limited 

 
 

d          y 

                         ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
I would like to participate in the E-AGM for Annual General Meeting 2022 

 f 
                                  เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                       to attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
                                         E-Mail                                             Please fill in the blank. 
      พ 
                                         โทรศพัทมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
                                          Mobile Number                          Please fill in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 8. วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
                   Please submit the required document for verification per Attachment 8. by 5 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดร้บัการยืนยนัตวัตน บริษัทจะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ               
                        Once your information has been verified, the company will send the Link to join the meeting via the specified email. 
                 (6)  ในวนัประชมุผูถ้ือหุน้ท่านจะตอ้งเตรียม หมายเลขบญัชีผูถ้ือหุน้ และหมายเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ 
                      On meeting date, please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for log in to the  
        meeting.  

 
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6. 

  Attachment 6. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY Form A. (A general and simple Proxy Form) 

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

เขียนที่_____________________________________ 
 Written at 
 วนัท่ี_______เดือน_________________ ปี________ 
  Date             Month                          Year 

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 



             

54 
 

 ในฐานะของกรรมการอิสระของบรษิัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ใน
ทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  
 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. 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์างเดียวเท่านัน้ หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวนั 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 Shareholders 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. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ 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 ุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks 
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. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
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: 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่12 มีนาคม 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 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี)้ 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results ended 31 December 2021. (No  
  voting in this agenda) 

วาระที ่3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่    
31 ธันวาคม 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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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2564      
       และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
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 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 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   

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 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 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
  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 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
  ทุนตอ่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (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 

 

 



             

59 
 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติย้ายทีต่ั้งส านักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบริษทั ขอ้ 5. ทีต่ั้ง 
  ส านักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายส านักงานใหญ่ 
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 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 
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 

วาระที ่11  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

61 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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                          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 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 
                            ( .......................................................................... ) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุน้) 
PROXY Form C. (The form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

     
    เขียนที่………………………………………………. 
                                                       Written at 
                                                      วั น ที่ …….เ ดื อ น ……………………….ปี …………..
                                                      Date           Month                                  Year 
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.) 

     (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................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 

   กรรมการอสิระของบรษิัท 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. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์างเดียวเท่านัน้ หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวนั 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 Shareholders 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. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้สามญั………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………….….เสียง 
 Grant partial shares of ordinary share                      shares, entitled to voting right of                           votes 

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

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่12 มีนาคม 2564 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 March 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 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี)้ 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results ended 31 December 2021. (No  
  voting in this agenda) 

วาระที ่3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่    
31 ธันวาคม 2564 

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

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2564 และ
  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
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 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda 5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2022. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   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   
    (1) Miss Yaowarote Klinboon:      Independent Director, Audit Committee and Chairman of 
                                                                                                   Nomination and Remuneration Committee  
                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เหน็ดว้ย                   งดออกเสียง 
                               Approve                                 Disapprove                                     Abstain 

                                (2) นายเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท:์     รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 
    (2) Mr. Jenvit Jivakulchainan:      Vice President and Executive Committee 
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                                                 เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
                               Approve                                 Disapprove                                      Abstain 

      (3) นายสมโภช ทนตุนัติวงศ:์           กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
    (3) Mr. Sompoch Tanutantivong: Executive Committee and Chief Financial Officer 
                                                 เหน็ดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
                Approve                                Disapprove                                   Abstain     

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 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 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
  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 ดงันี ้
   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:   
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
         Approve                  Disapprove                   Abstain 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิเพิ่มทุนทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (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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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติย้ายทีต่ั้งส านักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบริษทั ขอ้ 5. ทีต่ั้งส านักงาน
  ใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายส านักงานใหญ่ 
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. 
   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 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 
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. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   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 

วาระที ่11  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11  Other business (if any) 
      
     

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
 ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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. 

7. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่       
 ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
 เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
 ประการตามที่เห็นสมควร 

 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 
               ( ) 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The PROXY Form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and 
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the Proxy Form are: 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
       Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the           
                           shareholder. 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
       Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split 
shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy 
holder may use the Annex to PROXY Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Annext to PROXY Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

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

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์าง
เดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 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. 

------------------------------------------ 
 

วาระท่ี _______ เรื่อง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.     Subject 

◻ 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 
 
วาระท่ี _______ เรื่อง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.      Subject 

◻ 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 
 
วาระท่ี _______ เรื่อง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.      Subject 

◻ 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: 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7. / Attachment 7. 
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  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                       Disapprove                       Abstain 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
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 
                                                                         (……………………………………….……………….....) 
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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสำรยืนยันตัวตนตำมที่ระบุไว้ 

มำยังบริษัทภำยใน วันที่ 5 เมษำยน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุด

ทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง 

Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้ำ    

2 วันก่อนวันประชุม  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม โดยวิธีส่ง

ขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 6.) โดยขอให้

ท่านระบอุีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 
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o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร

ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ (ในกรณี

เป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้ 1.) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2.) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่5 เมษำยน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : secretary@addtechhub.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 
กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบเอกสารครบถว้น

แลว้ ท่านจะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือ

การเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด 

กรณีทียั่งไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่ำวภำยในวันที ่11 เมษำยน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 
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2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บรษิัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

 
กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะ (เอกสารแนบ 7.) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่5 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:  secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก     
และดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตราส าคญั

ของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลูผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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• ทางอีเมล ์:  secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 
กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์:   secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย ์:  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ กรุณาติดต่อ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัท์

ที่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) 

 
บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น      

และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผย 
และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไดท้ัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางออ้ม โปรดสละเวลาเพื่อศกึษาขอ้มลูและสิทธิต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม  

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาก  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้าที่นาย
ทะเบียนหุน้ของบรษิัท โดยขอ้มลูส่วนบคุคลประกอบดว้ย  

1.1  ขอ้มลูส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ      
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน 
รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง  ที่ เ ก่ียวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการ
สาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      
เป็นตน้  

1.2  ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้  

2. วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

บรษิัทเก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

2.1  เรียกจัดใหม้ีและด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท  
รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท์ี่ราชการก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ รวมถึงการ
จดัท ารายงานการประชมุ และการจดัส่งเล่มรายงานประจ าปี  

2.2  เพื่อใช้ส าหรับคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019       
(โควิด-19) เพื่อประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบตัิในการจดัประชมุตามที่ราชการก าหนด  

2.3  อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกับการ
สาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ  

3.  สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

 เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562        
ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนหรือ
ขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล
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ไปยงับคุคลอื่นตามที่กฎหมายก าหนด สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบั
ตน สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลหรือท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของ
ขอ้มลูได ้สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหด้  าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ถกูตอ้ง
เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือ
ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทั้งนี ้เป็นไปตามที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

4.  ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดและ/หรือ 
ตามความจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2  

5.  กำรติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 99/9 ชั้น 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจง้วฒันะ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 โทรศพัท ์02-835-3957-8  
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แบบฟอรม์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ 

โดยส่งกลับบริษัทตำมช่องทำงอีเมล ir@addtechhub.com 

 

เรียน  นกัลงทนุสมัพนัธ ์

 บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรบัแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ของ บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากัด (มหาชน) 

ในรูปแบบหนงัสือ โดยขอใหบ้รษิัทจดัส่งใหข้า้พเจา้ตามที่อยู่ ดงันี ้

 

 

 ชื่อ-สกลุ...................................................................................................................................................... 
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