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บริษัท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  บริษัทจึงได้
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1. บริษัทได้ค านึงถึงการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัท
จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องช่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริษัท 
https://www.netbaythailand.com และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าต่อไป 

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

2.1  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือมอบฉันทะที่
จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัท (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานส่งมาที่ 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด (มหำชน)   
เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
 

 2.2 ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งค าถาม
ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า 
จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้าได้ดังนี้ 

   ส่งมำที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ  
  อีเมล : corporatesecretary@netbay.co.th  

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษัทขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
2019 ดังนี้ 
 

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยตนเองและตามความ
จริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้น ก่อนเข้าในบริเวณ หรือสถานที่จัดการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่
มีลักษณะดังนี้ ขอความร่วมมืองดเข้ำร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง
ของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

  ผู้ถือหุ้นที่มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือได้ติดต่อใกล้ชิด
กับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/กลับจากประเทศดังกล่าวเป็นภายใน 14 วันก่อนวันประชุม 



1 
 

 
 

  ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเป็นไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยบริษัทได้
มีการจัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้  ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทีผ่่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจ าตัวไว้
บนเสื้อของผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอยา่งชดัเจนก่อนร่วมประชมุเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจ าเป็นต้องเตรียมหน้ากากอนายมยัของตนเองมาด้วยและควรสวมใส่ตลอดเวลาทีป่ระชุมตัง้แต่
จุดคัดกรองจนเข้าร่วมการประชมุเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตนองและบุคคลข้างเคียง 

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ให้เข้าบริษัทสถานที่ประชุมส าหรับผู้เข้ารว่มประชุมทีไ่ม่ผา่นการคัดกรองหรือไม่ท าแบบ
คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 

3.5 บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพืน้ทีป่ระชุมโดยจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน  

3.6 บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณสถานที่ประชุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด 
3.7 บริษัทจะเน้นย ้าสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการท าความสะอาดโต๊ะ  เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดบริเวณห้องประชุม

รวมถึงบริเวณที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น ราวบันได ห้องน ้า จุดรับอาหารว่าง ด้วยน ้ายาท าความสะอาดหรือ
แอลกอฮอล์ 70% อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค 

3.8 ผู้เข้าร่วมประชุมควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลทั้งก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วม
ประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่สัมผัสจดุเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรค 

3.9 บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผือ่เวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการส าหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน 
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบยีนเข้าประชุมล่าช้า 

 
ทั้งนี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

 
ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโคโรนา 2019 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
                                   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)



1บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563

1 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เรื่อง เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 
 2. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ QR Code 
 3.  ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ  
 4. ข้อมูลของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจ าปี พ.ศ. 2563 
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 7. รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
 8. แผนที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
 9.  แบบการลงทะเบยีนและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
 11. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรม     
ปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี  23 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

www.netbay.co.thพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ( ) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี    
พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
แล้ว จึงสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 รับรองดังปรากฏรายละเอียดในส าเนารายงานการ
ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อ
แสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคัญ  
ที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ  เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท      
ข้อ 48 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มี
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ          
งบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 โดยฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

    งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน        หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย ์ 647.22 558.88 

หนี้สิน 147.52 80.62 

รายได้จากการให้บริการ 411.65 308.28 

ก าไรส าหรับป ี 179.08 194.88 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90 0.97 
 

คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ   อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 
ก าหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดว่าคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 กับอัตราการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีจากผลการด าเนินงานย้อนหลังปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี ้    
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2562 

(ปันผลระหว่างกาล) 
ปี 2561 

(ปันผลประจ าปี) 
ปี 2560 

(ปันผลประจ าปี) 
1. ก าไรสุทธิส าหรับปตีามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 194,877,630 151,123,716 101,820,977 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.9743 0.7556 0.4759 
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  194,860,000 151,120,000 95,180,000 
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทยีบกับก าไรสุทธิส าหรับปี     
   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

99.99 99.99 93.84 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงด
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  
พ.ศ. 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบมากจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,860,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่        
29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 194,860,000 บาท รายละเอียดที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น 

คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ   อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัทก าหนดให้การ
ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรากรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีถัดไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อน่ึง กรรมการที่ออกจากต าแหน่งนั้นชอบที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง ส าหรับรายช่ือคณะกรรมการของบริษัทท้ัง 
7 ท่าน มีดังนี ้ 

  1.  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์   ประธานกรรมการ 
  2.  นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์   รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
  3.  นายอัครเดช โรจนเ์มธา   กรรมการ 
  4.  นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
       กรรมการผู้จดัการ 
  5.  นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา  ค่าตอบแทน 

  7.  นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยกรรมการที่ครบก าหนดจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่  
  1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ  
                                                                                   พิจารณาค่าตอบแทน 
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3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการผู้จดัการ 

     

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่  
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการ
ท างานท่ีดี มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบเลือกกรรมการผู้ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงัมีรายช่ือข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง               
โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือก
กรรมการผูม้ีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเดิมอีกวาระหนึ่ง  
 

   1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์    ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/                  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์    กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
     กรรมการผู้จดัการ 

      

 คะแนนเสียงส าหรับการลงมติเลือกต้ังกรรมการ  การพิจารณาวาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน็กรรมการก็ได้   

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 พิจารณา 2 กรณีดังนี้ 

 6.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับค่าตอบแทน

กรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้
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ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  

 

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 2/2563            
ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคย
ได้รับจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563     

โดยที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื ่อวันที ่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้    

 

 1. เบ้ียประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                     (บาท/คน/ครั้ง) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 
ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562 
25,000 

 
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562 

18,000 
 

ประธาน/กรรมการ 
บริษัทท่ีเป็นผู้บรหิาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562 

ไม่ม ี

 

 2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                                                                                         (บาท/คน)            
ต าแหน่ง เงินเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ 20,000 

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ม ี

     โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท 
 

 3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบ าเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 
 

4.  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
 - ไม่มี -  

โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินบ าเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,037,000 
บาท (สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาท) โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ ้น 693,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาท) ค่าตอบแทน         
รายเดือนรวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) และเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้ 

1. เบ้ียประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                (บาท/คน/ครั้ง) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ท่ีอาจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563 

25,000 
 

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ท่ีอาจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563 

18,000 
 

ประธาน/กรรมการ 
บริษัทท่ีเป็นผู้บรหิาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ท่ีอาจไดร้ับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563 

ไม่ม ี

 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                 (บาท/คน)            
 ต าแหน่ง  เงินเดือน 

 ประธานกรรมการบริษัท  30,000
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ  20,000
 กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร  20,000

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ม ี
  โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทที่มิได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบ าเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ   5 ของเงินปันผลที่มีการ
จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และในวงเงินไม่เกินจ านวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวน
เงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง  
หมายเหตุ :   การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ ารายเดือน และเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับกรรมการเข้าใหม่และกรรมการลาออก
จะค านวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว การจ่ายเงินบ าเหน็จ
กรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
- ไม่มี - 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปีพ.ศ. 2563 ตามอัตราและ
รายละเอียดที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่าย
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้
 

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2563 
ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

หน่วย : บาท 
รายการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 194,000 122,000 43,000 359,000 
2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน 575,000 0 0 575,000 

รวม 934,000 
 

คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระอนุมตัิโดยให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 
 7.1 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชปีระจ าปี พ.ศ. 2563 

 7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้ นอกจากน้ีในฐานะบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด
ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน     
เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของส านักงานกลต. เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใน
ตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) ได้มีประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2563 วันท่ี 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ อนุโลมให้บริษัทส่งงบการเงินไตร
มาสที ่1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทต่อก.ล.ต.ได้ โดยบริษัทจะต้องเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในคราวต่อไป  

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกจากชื่อเสียงและศักยภาพของส านักงานสอบ 
บัญช ีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความ 
เข้าใจในธุรกิจและค่าสอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการอื่นๆ พร้อมท้ังเห็นชอบค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบัญชี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1 ,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ค่าบริการอื่น 
(Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน  
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ก าหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และบุคคล
ดังต่อไปนี้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานกลต.ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียน ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 หมายเลขผู้สอบบัญช ี

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 4521 

นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 5872 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ 4807 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าป ีพ.ศ. 2563  
กับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลังป ีพ.ศ. 2560 – 2562 ผ่านมา มีดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรอง
โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาให้แต่งตั ้งนางสาวรุ ้งนภา             
เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ า
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น (Non-Audit 
Fee) จ านวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท)  
 

และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด รายชื่อตามปรากฏในรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2563 เพื่อให้การจัดท างบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัทสามารถด าเนินการต่อไปอย่างราบรื่น
และแล้วเสร็จทันเวลาตามที่กฎหมายก าหนด    

 

คะแนนเสียงส าหรับการลงมติ      เนื่องจากเป็นวาระอนุมัตโิดยคะแนนเสียงข้างมากของของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ปีพ.ศ. 2563 2562 2561 2560 
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,050,000 1,000,000 950,000 950,000 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 70,000 66,000 60,000 60,000 

รวม 1,250,000 1,066,000 1,010,000 1,010,000 

อัตราการเพ่ิมขึ้น (%) 5% 5.5% - 3% 



9บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563

9 
 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.              
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม  ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที ่444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่          
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  

 

โดยบริษัท ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  พ.ศ. 2563 (Record Date)    
ในวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 ตลอดจนสุขภาพของ         
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการประชุมที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง
มิได้ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่ง
ค าถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก าหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสาร
ภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มาที่ : ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 719/5,8-9 
ถนนพระรามที ่  6 แขวงว ังใหม ่  เขตปทุมว ัน  กร ุงเทพมหานคร  10330  หร ือส ่งจดหมายอิ เล ็กทรอนิกส ์มาย ัง 
corporatesecretary@netbay.co.th  
 

โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 
 2. นายวิชิต ญาณอมร 

 

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะฯลฯ         
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นและ/  หรือผู้รับมอบฉันทะ        
น าเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมอย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดใน
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
   

อน่ึง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 9 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
              โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 

                                   

                                
 

              (นางสาวจิตติมา ค าเวียงจันทร์) 
           เลขานุการบริษัท 

 

 

 



10บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563

10 
 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 

บริษัท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที ่444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

___________________________________________________________________________________________________ 

การประชุมเร่ิมเวลา 14.00 น. 

 นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน  
จ านวน 200,000,000 บาท เรียกช าระแล้วทั้งสิ้น 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น        
หุ้นละ 1 บาท 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที ่18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม โดยจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ดังนั้น การนับองค์ประชุมจะต้องมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 66,666,667 
หุ้น 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่
ละวาระ ดังน้ี 

o ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 
ทั้งนี ้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

o ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆประจ าปี  2562 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ      
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

o ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

o ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน    
ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกคะแนนความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

o ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนท่ีบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วน ามานับคะแนนต่อไป 

o กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ 

o การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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o หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึง
ชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม  แล้วจึงแสดงความคิดเห็น 
หรือซักถาม  

o ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอกห้องประชุม
ในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั ้นๆ  หรือในวาระที ่เหลือทั ้งหมดไว้ล่วงหน้า            
ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียนและ
ส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ  

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน
การลงคะแนน สามารถซักถามเพิ ่มเติม  ซึ ่งไม่ม ีผ ู ้ถ ือหุ ้นท่านใดซักถามเกี ่ยวกับขั ้นตอนการลงคะแนน  จึงได้กราบเรียนเชิญ                  
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) ขึ้นด าเนินการประชุม 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 และได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทที่มา
ประชุม 7 ท่าน จากจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี ้

1. ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ ์  ประธานกรรมการ 

2. นายพิชิต  วิวัฒน์รุจิราพงศ์  รองประธานกรรมการ 

3. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

5. นายวิชิต ญาณอมร   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายอัครเดช  โรจน์เมธา  กรรมการ 

7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เลขานุการบริษัท 

 นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์  

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช 

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระส านักงานกฎหมายเอชพี ลอว ์แอสโซซิเอชั่น 

 นายชิษณุชา พวงสุดา 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 33 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 104,097,919 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะจ านวน 130 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 41,623,313 หุ้น รวมจ านวนทั้งสิ้น 163 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 145,721,232 หุ้น    
คิดเป็นร้อยละ 72.8606 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
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วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

 เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 
ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.netbay.co.th)  

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่27 เมษายน 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561  ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่27 เมษายน 2561  ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  145,728,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณพิชิตได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการพึงรายงานต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีเพื่อ
แสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในปี 
2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2561  ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 และเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

      2561  2560  เติบโต (%) 

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)   361.61  314.79  14.87% 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)    148.81  115.80  28.51% 

 ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2561 ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 148.81 ล้านบาท 115.80 ล้านบาท ตามล าดับ ก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 33.01 ล้านบาทจากปี 2560 คิด
เป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 28.51 เนื่องจากบริษัทฯสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการได้ ในทุกส่วนธุรกิจรวมถึง
สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถามจากคุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ถือหุ้น: ขอทราบค าจ ากัดความถึงธุรกิจที่บริษัทด าเนินการ แนวโน้มการเจริญเติบโตในปีนี้และ
การขยายธุรกิจในอนาคต 

ตอบ   บริษัทด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Innovative Technology สร้างบริการนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองต่อยุค Digital 
Economy บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้ผลประกอบการเติบโตสู่เป้าหมายที่วางไว้คือ 15% โดยไม่รวมยอดขายโครงการ (Project 
Based) โดยมองว่าตลาดในส่วนของธุรกิจเดิมยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเนื่องจากผู้ใช้งานระบบ  Digital ยังมีเพียง 5% ของตลาด
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามแผนงานระยะยาวบริษัทได้มุ่งไปยังการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Blockchain 
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 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระรับทราบประธานจึงสรุปให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
ในรอบปี 2561 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป ี2561 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 49 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ  วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในป ี2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ   610.66  ล้านบาท  
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 138.79 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 471.86 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 361.61 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 368.41 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 148.81 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.74 บาท 

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่ง ที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

2) ค าถามจากคุณอนุชา กิจธนามงคลชัย  ผู้ถือหุ้น: เมื่อดูจากงบการเงิน บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวรวมกัน 447 ล้านบาท
ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับยอดรายได้จากการให้บริการ 361 ล้านบาท ขอทราบข้อมูลว่าเงินลงทุนดังกล่าวที่น าไปลงทุนได้ผลตอบแทน
อย่างไร และหากผลตอบแทนไม่ดีเท่าท่ีควร ทางฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

ตอบ  คุณสุธาริน  วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันบริษัทจ่ายปันผล 100% ไม่สามารถจ่ายเกิน
กว่านี้ได้ ซึ่งในส่วนเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทได้ให้กองทุนบริหาร  และได้กระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนให้ได้
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผล  100% มาโดยตลอด ท าให้ไม่สามารถจ่ายเกิน 
100% ได้อีก นอกจากน้ีทางบริษัทยังได้พิจารณาการลงทุนในรูปแบบ Merger and Acquisition (M&A) แต่หลังจากได้วิเคราะห์จาก
ปัจจัยในหลายส่วน ประกอบกับข้อมูลการประเมินมูลค่าธุรกิจจากบริษัทประเมิน ท าให้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทพัฒนาเองมีต้นทุนที่ต ่ากว่า 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพิจารณาบริษัทท่ีจะเข้ามาร่วม M&A อย่างต่อเนื่อง หากมีบริษัทท่ีเหมาะสม 

2) ค าถามเพิ่มเติมจากคุณอนุชา กิจธนามงคลชัย  ผู้ถือหุ้น: ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการเก็บภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าระบบท่ีบริษัทพัฒนาได้เตรียมพร้อมรองรับการใช้งาน อย่างไรก็ตามยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของกรมการขนส่งทางบกและความพร้อมของลูกค้า 
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3) ค าถามจากคุณจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์  ผู้ถือหุ้น: ตั้งขอสังเกตการท า Valuation ของบริษัทที่ท าการประเมินยังคงเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม 
อาจไม่เหมาะกับการประเมินบริษัทท่ีท าธุรกิจ Start up หากยังคงท าการประเมินแบบนี้ คงท าให้บริษัทไม่สามารถท า M&A ได้จนใน
ที่สุดบริษัทคงต้องพัฒนาเองทั้งหมดใช่หรือไม่ 

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้พิจารณาจากผลการประเมินจากบริษัทผู้ประเมินเพียงอย่างเดียว หาก มีบริษัทใด
ที่เหมาะสมที่จะลงทุนและมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม บริษัทจะไม่ปล่อยโอกาสอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบและไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อเงินลงทุนของท่านผู้ถือหุ้น 

   คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการขยายธุรกิจใน
รูปแบบ M&A แล้ว หากพิจารณา Value Chain ของ Platform ที่ทางบริษัทได้พัฒนาไว้นั้น มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปได้อีก
หลายแขนงและมีความเสี ่ยงต ่า ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารเองก็ได้น าเสนอรายงานให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะรักษาการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอยู่เสมอ  

4) ค าถามจากคุณกมลภู จรูญวโรดม  ผู้ถือหุ้น:  ขอให้บริษัทช้ีแจงรายละเอียดหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ภาครัฐ
และภาคเอกชน ตราสารทุน 

ตอบ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ใช้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินลงทุนให้ ทั้งนี้รายละเอียดจะ
เปิดเผยให้ทราบในภายหลัง 

 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  145,780,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561  

 ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักส ารองตามกฎหมาย 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา มีดังนี้     
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 151,123,716 101,820,997 

2. จ านวนหุ้น  (หุ้น) 200,000,000 200,000,000 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.7556 0.4759 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  151,120,000 95,180,000 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

99.99 93.48 
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 คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากก าไร
สุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการของส่วนงานท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนท้ังสิ้นในอัตรา หุ้นละ 0.7556 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 151,120,000 
บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 99.99 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
เฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562   
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  145,780,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท ก าหนดให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อนึ่ง กรรมการที่ออกไปนั้นชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก  หากที่ประชุมได้
เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง 

โดยกรรมการที่ครบก าหนดจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก ่ 

 1. นายพิชิต  วิวัฒน์รุจิราพงศ์   รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 2. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
เดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  
อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
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1) นายพิชิต  วิวัฒน์รุจิราพงศ์   รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

  เห็นด้วย  145,780,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

2) นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  145,251,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ            99.6373 
 ไม่เห็นด้วย       528,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.3626 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562  

 ประธานได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณสุวิทย์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการเว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา  

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561  มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทใน
รูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใดในปี 2561 และให้ใช้อัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันท่ีได้รบัอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดังนี ้

1. เบ้ียประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                           (บาท/คน/ครั้ง) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที ่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561 

18,000.00 

ประธาน/กรรมการบริษัทที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561 

ไม่มี 
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 2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน (บาท/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท                30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ                 20,000 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร                   20,000 

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร                      ไม่มี 

     โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท 

 3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบ าเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2561 

รายการ จ านวนเงิน 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 840,000 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน 1,380,000 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 4,350,000 
 

• ค่าตอบแทนในข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วไม่เกิน 3,500,000 บาท 

• ค่าตอบแทนในข้อ 3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

 1. เบ้ียประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                         (บาท/คน/ครั้ง) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ท่ีอาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที ่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

18,000.00 
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ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 

ประธาน/กรรมการบริษัทที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

ไม่มี 

 

 2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน (บาท/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท                       30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ                      20,000 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร                     20,000 

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ม ี

 โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท 

3.      เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบ าเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

 4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

 - ไม่มี - 

และให้เพิ่มกรอบวงเงินบ าเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น 
 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงสองใน
สามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  143,942,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ    98.7367 
 ไม่เห็นด้วย      1,841,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ      1.2632 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 ประธานได้มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 
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  คุณปัทมา รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ.  44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทหากผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

  ในปีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกจากช่ือเสียง และศักยภาพของส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ของทีมผู้สอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการ
อ่ืนๆ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
บริษัทประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

 

 รายชื่อผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  หมายเลขผู้สอบบัญชี
 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182

 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516
 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521

 นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659
 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 
 

  โดยเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมเป็น
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท  

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา มีดังนี ้          

ปีพ.ศ. 2562 2561 

ค่าสอบบัญช ี(Audit Fee) 1,000,000 950,000 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 66,000 60,000 

   ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาว
รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2562 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
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 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้อง
ได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้
น าเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย  145,784,448 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

 เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้วเลขานุการบริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นว่า  
บริษัทได้ด าเนินการไปเป็นด้านๆและประกาศใช้เป็นการภายในของบริษัท โดยบริษัทสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
สถาบัน IOD ขณะนี้ก าลังศึกษาข้อมูลอยู่คาดว่าจะสามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ 

 

 จากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 

                           -  ไพรัช  ธัชยพงษ ์ - 

                                  (ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์) 

                              ประธานท่ีประชุม 

ลงช่ือ  - ขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ - เลขานุการที่ประชุม 

        (นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์) 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

 

1.1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
 อาย ุ75 ปี 
 ต าแหน่ง 
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท 
  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 - 27 มีนาคม 2550 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 13 ปี 3 เดือน) 
 

 
ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
- ปริญญาดุษฎีบันฑิตกติตมิศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น 
- ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน 
สหราชอาณาจักร 
 

การฝึกอบรม  
- พ.ศ. 2552 Director Certification Program, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 
- กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จ ากัด 
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจ า 
 

จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง: ไม่ม ี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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1.2 นายสุวิทย ์อรุณานนท์ชัย 
 อาย ุ 70  ปี 
 ต าแหน่ง 
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 - 12 มีนาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 6  ปี 3 เดือน) 

ประวัติการศึกษา  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ  Louisiana Tech University, USA  
- Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA  
การฝึกอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- พ.ศ. 2561 Strategic Board Master Class SBM 4/2018 
 Board Nomination and Compensation Program BNCP 5/2018 
- พ.ศ. 2560 Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017 
 Board Matters & Trend (BMT) 3/2017 
- พ.ศ. 2558 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
- พ.ศ. 2557 Role of Compensation Committee (RCP) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) 
- พ.ศ. 2549 Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006 
- พ.ศ. 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 
- พ.ศ. 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 
 Director Diploma Examination (Follow Member) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตี้ จ ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - (ไม่ม)ี 
ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี  
- พ.ศ. 2532 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัทไทยโอรกิซ์ ลีสซิ่ง จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง: ไม่ม ี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี
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1.3 นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ ์
อาย ุ                51  ปี 
ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 11 พฤษภาคม 2560 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3  ปี 1 เดือน) 

ประวัติการศึกษา  
- Master of Business Administration, National University, San Diego, USA 
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การฝึกอบรม   
- Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส าหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภยั และกฎหมาย ส าหรับผู้บรหิาร
ระดับสูงและระดับกลาง, ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
- Director Certification Program (DCP)  รุ่น 248   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
- Chief Transformation Officer (CTO)  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครเีอช่ัน จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด 
 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี  
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั 
- พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
- พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง: ไม่ม ี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี
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2. ข้อมลูการถือหุ้นสามัญในบริษทั เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ไม่ม ี ไม่ม ี

2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ไม่ม ี ไม่ม ี

3. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์ ไม่ม ี ไม่ม ี
 

3. ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กิจการอื่นๆ 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัท/กิจการที่แข่งขนั
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของเน็ตเบย ์
จ านวน 

ประเภทกรรมการ 

หรือผู้บริหาร 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 1 แห่ง 
ประธานคณะกรรมการบริษัท

กิตติมศักดิ ์
2 แห่ง 

 
ไม่ม ี

2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 2 แห่ง 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. นางกอบกาญจนา  
วีระพงศ์ประดิษฐ์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2 แห่ง (เป็นรอง
กรรมการผู้จดัการ ใน
บริษัทย่อย และเป็น

กรรมการของบริษัทร่วม
ของเน็ตเบย์ที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

ไม่ม ี

 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

(นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย) 
การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นญาตสินิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่/ผู้ทีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผูม้อี านาจควบคุมของบริษัท/
บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 
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ลักษณะความสัมพันธ ์
รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

(นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย) 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท/บริษัท
ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ าเงิน 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัช ีหรือท่ี
ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมผีลท าใหไ้ม่
สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยมืเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่ม ี

 

5. ข้อมลูจ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเข้าร่วมประชมุ (คร้ัง) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 3/4 - - 

2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 4/4 5/5 1/1 

3. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์ 4/4 - 1/1 
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ประวัติสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2563 
 

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ท างาน เริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในป ี2525  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงาน มีประสบการณ์ให้บริการ 
ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและมีความเชี ่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการ 
ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่ าง 
ประเทศ (IFRS)   

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ  

 ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี 

รอบปีบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 2559,2560,2561,2562 

รอบปีบัญชีท่ีลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท - 
 

 

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ท างาน เริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในป ี2535  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงาน มีประสบการณ์ให้บริการ 
ลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ 
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ 
โรงแรม และมีประสบการณ์ท่ีส าคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ ้นเป็นการทั ่วไป รวมถึงการให้
ค าปรึกษา อื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ ่งลูกค้าที ่เป็นบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนของ
สภาวิชาชีพบัญช ี

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท   
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ   

 ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี 

 รอบปีบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 2560,2561,2562 

รอบปีบัญชีท่ีลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท 2560,2561,2562 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ประวัติสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2563 
 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ท างาน เริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดในปี 2537     
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงาน มีประสบการณ์ให้  
บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ    
ธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ    
ธุรกิจโรงแรม นอกจากน้ียังมีประสบการณ์ท่ีส าคัญครอบคลุมท้ังงานด้านการตรวจสอบบัญชี  
การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการท่ัวไปรวมถึง  
การให้ค าปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าท่ีเป็นบริษัทในกลุ่ม  
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ  

 ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี 

   รอบปีบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 2559,2560,2561,2562 

รอบปีบัญชีท่ีลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท 2559 

 
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประสบการณ์ท างาน  เริ่มท างานกับบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตั้งแต่ปี 2538  
  ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหา-   
  ริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่ายซ่ึงครอบคลุมกิจการท้ังที่เป็นบริษัทจด        
  ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก  
  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและ  
  การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือการซ้ือขายหรือควบรวมกิจการ รวมถึงยังมีส่วนร่วมในการ  
  เข้าท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาในปี  
  2540 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ  

 ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี 

 รอบปีบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 2559,2560,2561,2562 

  รอบปีบัญชีท่ีลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท - 
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ประวัติสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2563 
 

5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา บัญชีบัณฑิตและปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ท างาน เริ่มท างานกับส านักงานฯ ตั้งแต่ป ี2536 ในแผนกตรวจสอบบัญชี  
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีสากล      
เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลาย  
ประเภท เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น  
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในงานตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซ้ือ  
ขายหรือควบรวมกิจการ และงานให้การรับรองการควบคุมภายในตามข้อบังคับของ J-SOX  
ของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์            

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท   
   บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ  

 ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี 

รอบปีบัญชีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 2561,2562 

รอบปีบัญชีท่ีลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท - 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุ้น 
หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 16 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี         
ของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”  
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม    
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 17 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 
 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั ้งส านักใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื ่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด 
 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 
ข้อ 18 เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก     
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุมและให้การ
ประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็น
หนังสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ข้อ 20 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือต าแหน่งรองประธานกรรมการว่างลง ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
ข้อ 21 ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธี เปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่    
โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
ข้อ 22 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
 (ง)  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
 (จ)  การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
 (ฉ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
 (ช)  การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
 (ซ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
 (ฌ)  การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ข้อ 23 การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
ข้อ 24 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม  ในการนี้ต้อง 
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรค
สอง แล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วันและเวลาที่ 
จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย  

ข้อ 25 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป 
 (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
 (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) 
 (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 (6)  กิจการอื่นๆ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2563) 
 

 ชื่อ
 อายุ
 (ปี)

 ต าแหน่ง  ที่อยู่
การมีส่วนได้ส่วนเสียใน

 วาระที่เสนอ
 1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง  60 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
719/5,8-9 ถ.พระราม 6 
แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

 ประจ าปี 2563
 2. นายวิชิต ญาณอมร  73 กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

 
หมายเหตุ:  รายละเอยีดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562  หัวข้อประวัตกิรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

  
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ช้ันเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  เลขที่ 444 
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานท่ีจัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุม
โปรดน าหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ดังน้ี ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม  
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  
 1.1 บุคคลธรรมดา  

  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว  
  (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ 
      หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย  
 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งผู ้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาด้วยตนเองลง     
ลายมือช่ือแล้ว 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  (กรรมการผู้มีอ านาจ) 
ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาประชุมอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

  (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  
  (1)  แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว  
  (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
      ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  
  (3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ  1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลาย 
      มือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ  1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้
      ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว  
  (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
      ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปน็ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
  (3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
      และหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทั้งนี ้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็น
      ผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
  (4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
      ที่บุคคลดังกล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7 



33บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563

33 
 

  (5) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลง
        ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4  
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9)  
  (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ 
       กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือ
       มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ  
  (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)  
  (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)  
3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น  
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว  
  (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.netbay.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
       ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
  (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2  
  (4) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ 
           ฉันทะแทน  
  (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
 
 ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มตี้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผูม้ีอ านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 
หมายเหตุ:  
1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้ส านักงานเลขานุการบริษัท
ได้รับภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้อง
มอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็น Custodian    
ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม  
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล    
ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนนในนามของนิติบุคคล 
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แผนที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม เลขที ่444  เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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แบบการลงทะเบียน  

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้า         สัญชาติ        
 
อยู่บ้านเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
 
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์      
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น  
หุ้นสามัญ       หุ้น  
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)  
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)  
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ  ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
ข้าพเจ้า         เป็น   ผู้ถือหุ้น หรือ  ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
 
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่      ได้มาเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวข้างต้น  
 
       ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม  
                (                                   )  

 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย  
 
 
 
 
 
 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

   
          เขียนที ่      
         วันท่ี     เดือน    พ.ศ.   
  
(1) ข้าพเจ้า           สัญชาติ                    
อยู่บ้านเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง  ดังนี ้
❑ หุ้นสามญั      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                     เสียง        
❑ หุ้นบรุิมสิทธิ                      หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ     เสียง 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้
 

❑ 1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   อาย ุ 60  ปี   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
 

❑ 2. นายวิชิต ญาณอมร  อาย ุ 73  ปี  บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
 

❑ 3. นาย/นาง/นางสาว        อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขที่            
ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/    
จังหวัด                     รหัสไปรษณยี์                       
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 
444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

              ลงนาม                ผู้มอบฉันทะ 
(                                       ) 

  ลงนาม                              ผู้รับมอบฉันทะ 
(                                                 ) 

หมายเหตุ / Remark 
(1)  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

 
ปิดอากรแสตมป์  

20 
บาท  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  
          เขียนที ่      
         วันท่ี     เดือน    พ.ศ.    
         

(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ       
อยู่บ้านเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
 

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม     หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง  ดังน้ี 
❑ หุ้นสามญั      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง       
❑ หุ้นบรุิมสิทธิ                      หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ     เสียง 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้
 

❑ 1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   อาย ุ 60  ปี   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
 

❑ 2. นายวิชิต ญาณอมร  อาย ุ 73  ปี  บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
 

❑ 3. นาย/นาง/นางสาว        อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขที่            
ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/    
จังหวัด                     รหัสไปรษณยี์                       
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส         
เลขท่ี 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร   

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน 

 

   

 
ปิดอากรแสตมป ์ 

20 บาท 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

วาระที ่5     พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้  

  ❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทัง้ชุด  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

  ❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

  1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

  2 นายสุวิทย์ อรณุานนท์ชัย  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

           3           นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  

  ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 

6.1 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 

 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้  

   ❑   เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

 
 

6.2  พิจารณารับรองและให้สตัยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการที่เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  ❑  เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  ❑  เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

 7.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  ❑  เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
❑     (ก)     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
❑     (ข)     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
         ❑     เห็นด้วย         ❑  ไม่เห็นด้วย        ❑    งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
              ลงนาม                ผู้มอบฉันทะ 

(                                       ) 
  ลงนาม                              ผู้รับมอบฉันทะ 

(                                                 ) 
หมายเหตุ / Remark 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2)  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3)  ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรมู เอ ช้ันเอ็ม 
โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย     ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย       ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง            

 ❑ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์

 ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 ❑ นายสุวิทย์ อรณุานนท์ชัย 

 ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

           ❑     นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ 

 ❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
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วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย       ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
    ❑ เห็นด้วย       ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
    ❑ เห็นด้วย       ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
วาระที่     เรื่อง           
❑   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                   )  

วันท่ี   

 
 

ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                  )  

วันท่ี   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

  
         เขียนที ่      
        Written at 
         วันท่ี     เดือน    พ.ศ.    
        Date          Month               Year 
(1) ข้าพเจ้า         สัญชาต ิ      
 I/We         Nationality 
อยู่บ้านเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
Address    Road    Sub district 
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
District    Province    Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                    
As the custodian of 
 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
Who is the custodian of 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง  ดังนี ้
Holding a total of     shares and having the vote equal to        votes as follows: 
❑ หุ้นสามญั      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                 เสียง  
    Ordinary share      shares having the vote equal to   votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธิ                      หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ     เสียง 
    Preference share    shares having the vote equal to   votes 
      

(2)  ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
      Hereby appoint (Please choose one option) 
❑ 1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง    อายุ  60  ปี   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
         Mrs. Patama Wongtoythong  Age  60  years Netbay Public Company Limited   
       เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
       719/5, 8-9 Rama 6 Road, Wangmai 
       เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
       Pathumwan Bangkok 10330   or 
❑ 2. นายวิชิต ญาณอมร     อาย ุ 73  ปี   บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน)  
         Mr. Vichit Yanamorn  Age  73  years Netbay Public Company Limited   
       เลขท่ี 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่  
       719/5, 8-9 Rama 6 Road, Wangmai 
       เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    หรือ 
       Pathumwan Bangkok 10330   or 
 

 
ปิดอากรแสตมป ์ 

20 บาท 
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❑ 3. นาย/นาง/นางสาว        อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขที่            
         Mr./Mrs./Ms.       Age          Year  Address 
ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/    
Road      Sub district    District 
จังหวัด                     รหัสไปรษณยี์                      
Province       Postal Code  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ใน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส       
เลขท่ี 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
Anyone of the above as my / our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of the 
Shareholders on 25 June 2020 at 14.00 hours at Jamjuree Ballroom A, M Floor Pathumwan Princess, 444 MBK Center 
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as maybe postponed or 
changed. 
 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
       I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
❑  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote 
❑  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
      Grant certain of my/our proxy as follows: 
 ❑  หุ้นสามญั                     หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                    เสียง 
              Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 ❑  หุ้นบุริมสิทธิ                     หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                    เสียง 
                     Preference share shares and having the right to vote equal to votes 
 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด                     เสียง 
 Total        votes 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 
 

 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 
Consideration and approval the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2019 which was held on April 23, 2019 

 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 
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   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
Acknowledgement of the report on the Company’s performance for the year 2019. 

 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน 
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

 

 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
To approve the Financial Statements for the fiscal year ending December 31st, 2019 

 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 
To consider and approve no dividend payment for the Company’s 2019 operating results and to 
Acknowledge the 2019 Interim Payments. 

 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
To consider the election of Directors in place of those retiring by Rotation 

 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

   ❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทัง้ชุด 
Approve the appointment of all Directors 
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   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

   ❑ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Approve the appointment of individual Directors as follows: 

 

  . 1 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์
Prof. Dr. Pairash Thajchayapong 

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

  . 2 นายสุวิทย์ อรณุานนท์ชัย 
 Mr. Suvit Arunanondchai

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

  3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดษิฐ์  
 Mrs. Kobkanjana Verapongpradit

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 
To consider the Remuneration for the Company’s Board of Directors and Committee for the year 2020 

6.1  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 
      To consider the Remuneration for the Company’s Board of Directors and Committee for the year 2020 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 6.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับค่าตอบแทน
กรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
To consider, certify and ratify payment the remuneration for the Board of Directors and Committee for 
the year 2020 Since January 2020 - May 2020. 

  ❑ (ก) 
(a) 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 
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  ❑ (ข) 
(b) 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

  ❑ เห็นด้วย 
Approve 

❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 
To approve the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s fee for the year 2020 

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 
To approve the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s fee for the year 2020 

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 
 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 
 

 7.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
To consider, certify and ratify the appointment of the Company’s auditors for the audit of 
financial statements for the Quarter 1/2020 Ending 31 Mar 2020. 

 

  ❑ (ก) 
(a) 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
(b) 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

  ❑ เห็นด้วย 
Approve 

❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 

 
 วาระที ่8

 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 Other matters (if any)

  ❑ (ก) 
 (a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration 

 

  ❑ (ข) 
 (b)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

 

   ❑ เห็นด้วย 
Approve 

 ❑ ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 ❑ งดออกเสียง 
Abstain 

 



47บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563

47 
 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is 
incorrect and isn’t my/our voting as shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects 
 
              ลงนาม                ผู้มอบฉันทะ 
         Signed (                                       ) Grantor 
 

  ลงนาม                              ผู้รับมอบฉันทะ 
         Signed (                                                 ) Proxy 
 
หมายเหตุ / Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
    This Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be the share depository. 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     Documents required to be submitted with this proxy form are: 
         (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
         (2) หนังสือยืนยันวา่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
              A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
     The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item. 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
  
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form c. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form c 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
The proxy is granted by a shareholder of Netbay Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม             
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
For the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting shall be held on 25 June 2020 at 14.00 hours at Jamjuree 
Ballroom A, M Floor Pathumwan Princess, 444 MBK Center Phrayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 or 
on the date and at the place as maybe postponed or changed. 
 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  oveAppr    Disapprove  Abstain 

 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 

 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 
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❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  eApprov    Disapprove  Abstain 

วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย       ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 

 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  eApprov    Disapprove  Abstain 

 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 

 
วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 
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วาระที ่    เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  pproveA    Disapprove  Abstain 
 

วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 
 

วาระที่     เรื่อง           
Item    Re: 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
      ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows: 

❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 

 ลงช่ือ                                         ผู้มอบฉันทะ
Signed  (                                                  ) Grantor 

 
 ลงช่ือ                                 ผู้รับมอบฉันทะ

Signed  (                                                  ) Proxy 
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แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการด าเนินงานด้านต่างๆของบริษัทในรูปแบบ QR Code 
และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้ว 

  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่มโดยมี
เนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์
ต่อไป 

ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที ่.................. หมู่ ...............ซอย ..................................หมู่บ้าน ............................................................................. 

ถนน ................................ ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................... 

จังหวัด ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท ์......................................................................... 

 

ขอรับหนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดย 

(     ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น 

(     ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง 

 

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที ่.................. หมู่ ...............ซอย ..................................หมู่บ้าน ............................................................................. 

ถนน ................................ ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................... 

จังหวัด ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท ์......................................................................... 

หมายเหตุ:  เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท 

 - ทางโทรสาร 0-2612-3051 หรือ 

 - ทางอีเมล์ corporatesecretary@netbay.co.th  
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ก่อนเข้าร่วมประชมุสามัญผ้ถือหูน้ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส  

เลขที ่444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

COVID-19 Screening Form 
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Thursday, June 25 th, 2020 

at Meeting Rooms of Jamjuree Ballroom A on Floor M at the Pathumwan Princess Hotel. 
The address is 444 MBK Center Phayathai Rd, Wangmai, Pathumwan Bangkok 

________________________________________________________________________________________________ 
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถูกต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention 
of the spreading of the Coronavirus 2019 (COVID-19) disease.  
 

ช่ือ– สกุล (Name-Surname) __________________________ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) ___________ 
 

1. ท่านมีไข ้≥ 37.5 oC หรือไม?่ Do you have a fever ? (≥37.5 oC)   ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)   
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms?  

ไอ Cough        ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No) 
เจ็บคอSore throats       ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No) 
น้ามูกไหล Runny nose       ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No) 
เหนื่อยหอบ Shortness of breath      ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No) 

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากตา่งประเทศหรือมาจากพ้ืนท่ีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันท่ีผ่านมา
หรือไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within 
the past 14 days? 
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ท่ี (I have traveled to): ______________________________  ไม่ใช่ (No)   

4. ท่านมีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา2019 หรือไม?่  
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 
 ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)   
________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ หากพบวาคุณมีไข้ ≥37.5 oC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท
ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเครงครัด 
 
Remark If you have a fever (≥ 37.5 oC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except 
Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The 
Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, 
by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the 
Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่11 
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