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The Board of Directors of IT City Public Company Limited (the “Company”) has resolved
to hold the 2020 Annual12.
General
Meeting
of Shareholders
onบดาวน์
Wednesday
August 5,าปี2020
02:00 p.m.,
การใช้
รหัสคิวอาร์
(QR Code) สําหรั
โหลดรายงานประจํ
2562atและเอกสารประกอบการ
31st Floor, MS SIAM Tower, 1023 Rama III Road, Kwaeng Chong Nonsi, Khet Yannawa, Bangkok.
ประชุ
The agendas of the meeting will
be มas follows:
13. แผนที�สถานที�ประชุม
Agenda 1

To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019

คณะกรรมการบริษัท ไอที ซิ ตี � จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) จะจัด ให้มี การประชุมสามัญผู้ถือ หุน้ ประจําปี 2563
1023

Fact and Reason: The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 was
held14.00
on August
2019.
The minutes
of the meeting
was accurately
ในวัน พุธ ที� 5 สิ ง หาคม 2563 เวลา
น. ณ ห้30,
อ งประชุ
ม ใหญ่
ชั�น 31 อาคารเอ็
ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที�
recorded (Enclosure 2) and the copy of the minutes was submitted to
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
เพื�อพิจารณาตามระเบี
ยบวาระการประชุ
ม ดังwithin
ต่อไปนี �
the Stock Exchange
of Thailand
and the Ministry
of Commerce
the period required by the relevant law and notification. The minutes
was posted on the Company’s website (www.itcitycorporate.com)
to disclose to shareholders and other investors which there was no one
objected or amended.
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั#งที 1/2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง) ที 1/2562 ของบริษัทได้ถกู จัดขึน) เมือวันที 30
สิงหาคม 2562 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง ได้บนั ทึกถูกต้องตามความ
เป็ นจริง (สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2) และบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการ
ประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด และมีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.itcitycorporate.com) เพือเปิ ดเผยแก่ผู้
ถือหุน้ และนักลงทุนทัวไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง) ที 1/2562 ประชุมเมือวันที 30 สิงหาคม 2562 ซึงคณะกรรมการ
บริษั ท เห็ น ว่า ได้มี ก ารบัน ทึก ถูก ต้อ งตรงตามมติ ข องที ป ระชุม และสํา เนา
รายงานการประชุมปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2

การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ) สุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ทีผา่ นมา เป็ นดังนี )
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส) นิ หมุนเวียน
หนีส) นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้
กําไรสุทธิ

1,575.87
2,608.39
1,484.85
1,574.62
1,033.76
5,354.37
24.44

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2562 ซึง ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิงที
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ส่งมาด้วยลําดับที 3) โดยรายละเอียดการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับ
ดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 12
ทั)ง นี ) ผู้ถื อ หุ้น ที มี ค วามประสงค์จ ะขอรับ รายงานประจํา ปี ใ นแบบรู ป เล่ม
สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจําปี 2562 ในแบบรู ปเล่ม และส่งมาที
เลขานุการบริษัท (รายละเอีย ดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 11) ซึงบริษัทจะ
ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้ทา่ นต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ น ควรเสนอให้ที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น รับ ทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท
ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3

การลงมติ:

เนืองจากเป็ นวาระรายงานเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที 3 พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชี
สิน# สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน) สุดวันที
31 ธันวาคม 2562 ซึงผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพือ
นําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ ประจํา ปี
ตามที ม าตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535
กําหนด (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ น ควรเสนอให้ที ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติ ง บแสดงฐานะทาง
การเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บัญชี สิน) สุด วันที 31 ธันวาคม
2562 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทแล้ว และ
แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3 หน้า 63)

การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนืองจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื อ) ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที
ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างต่อเนือง
และยกระดับความรุนแรงมากขึน) และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ ง สังปิ ด
สถานทีเป็ นการชัวคราว (ฉบับที 4) ซึง ประกาศ ณ วันที 27 มีนาคม 2563 ได้มี
คําสังปิ ดสถานทีให้บริการห้องประชุม ตัง) แต่วนั ที 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที
30 เมษายน 2563 เพือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าวใน
สถานทีต่างๆ และเพือให้การควบคุมโรคทันเวลาและจํากัดการชุมนุมของ
ประชาชนในวงกว้าง รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุ ร กิ จ
การค้า ได้หารือร่วมกันและประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เกียวกับการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ โดย
หากบริษัทจดทะเบียนมีเหตุขดั ข้องที ทาํ ให้ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพืออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ได้ บริษัทจดทะเบียนอาจใช้วิธีการ
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยจัดให้มีมติ
คณะกรรมการทีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง) ที 2/2563 ซึง ประชุมเมือวันที 1 เมษายน 2563 จึงได้
มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี )
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (และที มี ก ารแก้ไ ข
เพิมเติม) มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากกําไรเท่านัน)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี เงิ นได้นิติบุคคล โดยจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัท อย่างไรก็ ตาม
บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกาํ หนดข้างต้น
ได้ หากบริษัทมีความจําเป็ นจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพือ
ขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป ทัง) นี ) การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562
นี ) บริษัทจะพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัท
ในปี นี ) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ ซึงคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดย
การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล โดยจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03
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บาท รวมเป็ นเงินทัง) สิน) 10,991,965.77 บาท ตามทีทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง) ที 1/2563 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมตั ิและแจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้
แล้ว โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผล (record date)
ในวันที 15 เมษายน 2563 และบริษัทได้ดาํ เนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลแล้วเมือวันที 30 เมษายน 2563 ทีผา่ นมา
ทัง) นี ) บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน) จึงไม่ตอ้ งตัง) สํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีกใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง) นี )
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ทัง) นี ) อัตราเงินปั นผลทีจ่าย
เทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล มีอตั ราตํากว่าร้อยละ 50 โดย
สาเหตุทีอตั ราจ่ายเงินปั นผลน้อยกว่านโยบายทีกาํ หนด เนืองจากบริษัทควร
รักษาสภาพคล่องและควรกันเงินกําไรสํารองไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และการลงทุนของบริษัท

การลงมติ:

เนืองจากเป็ นวาระแจ้งเพือรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั#งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (และที มี ก ารแก้ไ ข
เพิมเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กําหนดว่า ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครัง) กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน
หนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุ กับจํานวนหนึง ในสาม (1/3) ซึงในปี นี )
กรรมการซึง ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระมีดงั นี )
1.

นายวิชิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย ง

2.

นายสรศักดิY ทันตสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย ง
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3.

นายสาธิต ปิ ติวรา

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

4.

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ซึงปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 (สิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที 3 – คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ น
รายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทัง) 4 ท่านซึงต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ เป็ นผูม้ ีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาทีผ่านมาเป็ นประโยชน์
กับบริษัท และไม่เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการ
ใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจการใดทีมีสว่ นแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงเห็น ควรเสนอให้พิจารณา
แ ต่ ง ตั) ง ( 1) น า ย วิ ชิ ต ญ า ณ อ ม ร ( 2) น า ย ส ร ศั ก ดิY ทั น ต สุ ว ร ร ณ
(3) นายสาธิ ต ปิ ติ ว รา (4) นายวิ ว สัน เตี ย ว ยอง เพ็ ง ได้ร ับ การพิ จ ารณา
เลือกตัง) กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง รายละเอียดประวัติ
กรรมการทัง) 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4 และคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที 4 และรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรืองการจัดการและการกํากับ
ดูแลกิจการ สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3)
ในการนี ) นายวิชิต ญาณอมร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสียง ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็ น
เวลา 17 ปี 8 เดือนแล้ว ทัง) นี ) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
นายวิชิต ญาณอมร จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
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บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง) เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า
ตั)ง แต่วัน ที 1 ธัน วาคม 2562 ถึ ง วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 ผ่า นเว็ บ ไซต์ข อง
บริษัท รวมถึงได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาให้ดาํ รง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกครัง) ก่อนการเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ครัง) ใหม่ ตัง) แต่วันที 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที 15 มิถุนายน 2563
และปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง) เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเสนอชือในครัง) นี )
สิทธิในการ
รายชือผูท้ ีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ

จํานวนหุน้
ออกเสียง

1. นายวิชิต ญาณอมร
2. นายสรศักดิY ทันตสุวรรณ
3. นายสาธิต ปิ ติวรา
4. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ความเห็นของคณะกรรมการ:

-

-

คณะกรรมการบริษั ท ซึง ไม่ร วมกรรมการผู้มี ส่ว นได้เ สีย ได้พิ จ ารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็น ควร
เสนอรายชือบุคคลดังต่อไปนี ) ซึงเป็ นกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ง ตาม
วาระ เพื อ ให้ที ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตั)ง ให้ก ลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง
1.

นายวิชิต

ญาณอมร

2.

นายสรศักดิY

ทันตสุวรรณ

3.

นายสาธิต

ปิ ติวรา

4.

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง) 4 ท่าน ปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วยลําดับ
ที 4 ทัง) นี ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) กําหนดห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการ หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้าง
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หุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการในบริษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้
ถือหุน้ ทราบก่อนมีมติแต่งตัง) กรรมการดังกล่าว ซึงกรรมการทีดาํ รงตําแหน่งใน
บริษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท คือ นายวิวสัน เตียว
ยอง เพ็ง ซึง ในปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
(“เอสวีโอเอ”) ซึงประกอบธุรกิจหลักเกียวกับการจําหน่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับบริษัท แต่เอสวีโอเอและบริษัทมี
กลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน กล่าวคือ เอสวีโอเอจะมุ่งเน้นจํา หน่ายให้แก่ลกู ค้าที
เป็ น องค์ก รขนาดใหญ่ แต่บ ริษั ทจะเน้นการค้า ปลีกเป็ นหลัก นอกจากกลุ่ม
ลูกค้าทีแตกต่างกันแล้ว ลักษณะสินค้าและการให้บริการระหว่างเอสวีโอเอ
และบริษัทค่อนข้างมีความแตกต่างกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็น
ว่าการทีนายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เป็ นกรรมการของบริษัทในเอสวีโอเอนัน) จะ
ไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (และที มี ก ารแก้ไ ข
เพิมเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กําหนดให้กรรมการมี
สิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรู ปของเงิ นรางวัล เบีย) ประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับ หรือตามทีที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลีย นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน) ให้ได้รบั เบีย) เลีย) งและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษัท
หลักเกณฑ์และขั#นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพือ
นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนได้ดาํ เนิ นการสํา รวจ
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและ
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ผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด
และลักษณะของธุรกิจทีใกล้เคียงกัน รวมทัง) พิจารณาผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า
ค่า ตอบแทนกรรมการที บริษัท กําหนดนั)นอยู่ในอัตราใกล้เคี ยงกับค่าเฉลีย
โดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยให้จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนราย
เดือน และเบีย) ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี )
(1)
(2)

ค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ เป็ นเงิน 200,000 บาท ต่อเดือน
ค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอืน ๆ ดังนี )

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000.30,000.-

ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ต่อเดือน
20,000.-

กรรมการตรวจสอบ

30,000.-

10,000.-

-

40,000.-

-

-

6,250.-

6,250.-

-

-

5,000.-

5,000.-

-

-

6,250.-

6,250.-

-

-

5,000.-

5,000.-

ค่าตอบแทน
กรรมการต่อเดือน

ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง

ค่าเบีย# ประชุม
(บาท/ครัง# ละ)

รวมจํานวน
เงิน

-

30,000.50,000.-

อนึง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชยั นีรนาทโกมล นายโสภณ อิงค์ธเนศ
ได้แจ้งทีจะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ เนืองจากเป็ น
พนัก งานประจํา ของบริ ษั ท และนายวิ ชิ ต ญาณอมร ได้ แ จ้ง ที จ ะไม่ ร ับ
ค่ า ตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื อ งจากได้ร ับ
ค่าตอบแทนในตําแหน่งประธานกรรมการแล้ว
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ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทไม่ได้รบั ผลประโยชน์อืนใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือน
หรือเบีย) ประชุมตามรายละเอียดทีกาํ หนดข้างต้น
รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษั ท ปรากฏตามรายงานประจํา ปี
ภายใต้หัว ข้อเรือ งการจัด การและการกํากับ ดูแ ลกิ จ การ (สิ งที ส่ ง มาด้ ว ย
ลําดับที 3)
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และปี 2562
ตําแหน่ง/องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบีย# ประชุม

โบนัส (บาท/คน)

(บาท/ครัง# ละ)

(บาท/เดือน)
ปี 2563

ปี 2562

(ปี ทีเสนอ)

ปี 2563

ปี 2562

(ปี ทีเสนอ)

ปี 2563

ปี 2562

(ปี ทีเสนอ)

ประธานกรรมการ

200,000

273,488

-

-

-

-

กรรมการ

30,000

30,000

-

-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000

50,000

-

-

-

-

กรรมการตรวจสอบ

40,000

40,000

-

-

-

-

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

-

-

-

-

6,250

6,250

กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

-

-

-

-

5,000

5,000

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

-

-

-

-

6,250

6,250

กรรมการบริหารความเสียง

-

-

-

-

5,000

5,000

การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวน
เสียงทัง) หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุม

วาระที 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั#งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
มาตรา 120 กําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง) ผูส้ อบบัญชี
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และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง) ผูส้ อบบัญชี
จะแต่งตัง) ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้องได้กาํ หนดให้
บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที
มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน ไม่จาํ เป็ นต้อง
เปลีย นบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง) ผูส้ อบบัญชีรายอืน ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั) แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
แต่งตัง) ผูส้ อบบัญชีรายทีพน้ จากการปฏิบตั ิหน้าทีจากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ทีพน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รว่ มกันพิจารณาเสนอให้
นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4753 และ/หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4377 และ/
หรือ นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906 แห่ง
บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2563
รายละเอียดประวัติโดยย่อของผูส้ อบบัญชีทงั) 3 ท่าน ปรากฏตาม สิงทีส่งมา
ด้วยลําดับที 5
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ของบริษัท
โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตัง) นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที 5906 แห่งบริษัทสํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริษัทสําหรับปี 2563 และเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี
2563 เป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอืน ๆ
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รอบบัญชี 2563
(ปี ทีเสนอ)

รอบบัญชี 2562

2,000,000
-

1,780,000
1,442,370

ความเห็นของคณะกรรมการ:

การลงมติ:

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง) นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วร
เทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4377 และ/หรือ นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลขที 5906 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สํา หรับ ปี 2563 โดยให้ค นใดคนหนึ ง เป็ น ผู้ท ํา การ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีทีผสู้ อบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ทํา หน้า ที แ ทน โดยผู้ส อบบัญ ชี ไ ม่ ไ ด้ใ ห้บ ริ ก ารอื น ๆ แก่ บ ริ ษั ท และไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ ีเกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด ทัง) นี ) ผูส้ อบบัญชี ทีเสนอชือ
แต่งตัง) ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ในปี นี ) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าทีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทเป็ นปี ที 3 และกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจํา ปี
2563 เป็ นเงินจํานวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ
มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื อ งจากสถานการณ์ใ นปั จ จุ บัน รวมถึ ง เพื อ รองรับ การประชุ ม ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ จะเป็ นการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และ เพื อ ให้ส อดคล้อ งกั บ พระราชกํา หนดว่ า ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 44.

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
ของบริษัท โดยเพิมข้อบังคับข้อ 44. ซึงเป็ นไปตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี )
“การจัดประชุมผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 44. บริ ษั ท อาจกํา หนดให้จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท หรื อ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื อ
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อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดําเนินการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายกําหนดและตามมาตรฐานการ
รักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศทีกาํ หนดไว้ในกฎหมาย”
การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข อง
จํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 9 พิจารณาและอนุ มัติการรับโอนกิจการทั#งหมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็ คชัน อินเตอร์
แนชชันแนล จํากัด ซึงเข้าข่ายเป็ นรายการซื#อและรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนืองจากบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท ทีป ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง) ที 4/2563 ของบริษัท เมือวันที 17 มิถนุ ายน 2563 จึงได้มีมติอนุมตั ิ
ให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้างกิจการด้วย
การรับ โอนกิ จ การทั)ง หมดจากบริ ษั ท คอมพิ ว เตอร์ ซี ส เท็ ม คอนเน็ ค ชัน
อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (“CSCI”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทีจดทะเบียนและชําระแล้วของ CSCI) มา
เป็ น ของบริษัท (“ธุ ร กรรมการรั บ โอนกิ จ การทั# ง หมด”) และเมื อ รับโอน
กิจการของ CSCI แล้ว CSCI จะดําเนินการจดทะเบียนเลิก บริษัทและชําระ
บัญ ชี กั บ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื อ ให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร
ทีเกียวข้องกับเรืองดังกล่าว ซึงจะทําให้บริษัทได้รบั การยกเว้นภาระภาษี อืนๆ
อี ก ด้ว ย เช่ น ภาษี มูลค่า เพิ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์ เป็ น ต้น
ทัง) นี ) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
เกี ยวกับการซือ) และรับโอนกิ จการทัง) หมด (Entire Business Transfer) จาก
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (สิงทีส่ง
มาด้วยลําดับที 6)
เนืองจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด เป็ นการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัท
ซึงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาซึงทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551
เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จํา หน่ า ยไปซึง ทรัพ ย์สิ น ลงวัน ที 31 สิ ง หาคม 2551 (และที ไ ด้มี ก ารแก้ไข
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เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547
นอกจากนี ) รายการดังกล่าวยัง ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัท ตามมาตรา 89/12 (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) เพราะเป็ นการ
ทํารายการกับบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้แล้วทัง) หมดของบริษัทย่อย อีกทัง) ยังได้รบั การยกเว้นการปฏิบัติ
หน้า ที ต ามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที ทจ. 21/2551 เรื อ ง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และที
ได้มี ก ารแก้ไขเพิ ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีได้มี
การแก้ไขเพิมเติม)
อนึง การเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ)
และรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม)
ดังนัน) บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีเ ข้า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยเบือ) งต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดนีจ) ะสามารถเริม
และดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนเมษายน 2564
ในการนี ) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบ
อํานาจจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการ
ใด ๆ ที เ กี ย วข้อ งหรื อ จํา เป็ น ในการทํา ธุ ร กรรมรับ โอนกิ จ การทั)ง หมด ซึ ง
หมายความรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี )
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1) ดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้อง หรือจําเป็ นเกียวกับการรับโอนกิจการทัง) หมด
ได้ทกุ ประการ ซึง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดหรือเปลีย นแปลงวัน
รับโอนกิจการ เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื อ นไขการโอนกิ จการทัง) หมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
บริษัทจํากัด เพือการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องของ
กรมสรรพากร
2) พิ จ ารณาทบทวน ปรับ เปลี ย นแผนการ และ/หรื อ ขั)น ตอนการปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจ การทัง) หมด ตามที
จําเป็ นและสมควร เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพือหลีกเลียง
ผลกระทบใด ๆ ทีอาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิ จการทัง) หมด
หรือเพือให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดมีความคล่องตัว
3) จัด ทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญ ญาโอนกิ จ การทั)ง หมด และ/หรือ
สัญญาใด ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด ตลอดจน
การจัดทําและลงนามในคําขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ทีเกี ยวข้องกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด รวมทัง) การติดต่อ จัดทําคําขอ หรือ
เอกสารใด ๆ และการยืนคําขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที
เกียวข้อง และ
4) ดําเนินการอืนใดทีจาํ เป็ น หรือเกียวเนืองกับธุรกรรมการรับโอนกิ จการ
ทั)ง หมดตามที จ ํา เป็ น และสมควรภายใต้ก ฎหมายที เ กี ย วข้อ ง เพื อ ให้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดสําเร็จลุลว่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทซึง ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทัง) หมดจาก CSCI ซึง
เข้าข่ายเป็ นรายการซือ) และรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้
มี การแก้ไขเพิ มเติ ม) รวมถึ งการเข้าทําสัญญาโอนกิ จการทั)งหมด ข้อตกลง
สัญญาอืน ๆ และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการซือ) และรับโอนกิจการทัง) หมด
จาก CSCI และให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท
หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นในการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง) หมดดังกล่าวตามทีจาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง
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การลงมติ:

มติในวาระนีจ) ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข อง
จํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 10 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าว โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง) แต่เวลา 13.00 น. และเพือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว โปรดนําแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
แบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1) มาด้วย และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ทีจะแต่งตัง)
บุคคลอืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง) นี ) โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชือใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 9) และยืนต่อบริษัทก่อนเข้า
ร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซึงแต่งตัง) ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 9) แบบใดแบบหนึง พร้อมแนบ
หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 7)
ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ตามรายละเอียดซึงแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
โดยสามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ อบมอบฉันทะตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 10 และ
กรุณาส่งเอกสารทีเกียวข้องทัง) หมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริม การประชุม สําหรับข้อบังคับของบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้
ถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดตาม สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 8
เนื อ งจากสถานการณ์โรคติด ต่อเชื อ) ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง คงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังหลาย
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างต่อเนือง บริษัทจึง สนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ ทีมีผูใ้ กล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศใน
ระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ ทีมีอาการทีอาจสงสัยได้วา่ จะเป็ นโรคติดต่อเชือ) ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) กรุ ณาพิจารณามอบฉันทะให้แก่บคุ คลอืนตามความประสงค์หรือ กรรมการอิสระของบริษัท เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ทัง) นี ) เพือรักษาสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ในการนี ) บริษัทจะปฎิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เรือ งการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอืนทีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ รวมถึงปฏิบตั ิตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ) ไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด - 19) หรือมาตรการอืนใดทีราชการกําหนดอันเกียวข้องกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ในครัง) นี )
ทัง) นี ) บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัย
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริษัทมีความตัง) ใจอย่างเต็มทีทีจะจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดําเนินการตามแนวทางและคําแนะนําทีสว่ นราชการและหน่วยงาน
ทีเกียวข้องได้กาํ หนดขึน) เกียวกับการจัดประชุมหรือสัมมนารวมทัง) กิจกรรมอืนทีมีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่าง
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1

แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง

วันที่

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

Subject

20 กรกฎาคม 2563

Date

เรียน

สัญชาติ

To

Nationality

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=IT&date=200805

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม

: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.

Meeting Date :

Wednesday, August 05, 2020 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue : 31st Floor, MS Siam Tower, 1023 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

of

IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign

Meeting Attendee

( ........................................................... )
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=IT&date=200805 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.itcity.co.th / โทร 0922246916 ต่อ - / email : nannaphat_t@itcity.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=IT&date=200805
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.itcity.co.th /Tel. +66 922246916 Ext. - / email : nannaphat_t@itcity.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้
ครั#งที 1/2562
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 2 และ 3

รายงานประจําปี 2562
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที {

รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้แต่งตั#งในครั#งนี#
ชือ

นายวิชิต ญาณอมร

อายุ

74 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

x
x

x
x
x

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ที 34 (DAP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที 18 (ACP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with
IT Governance (ITG) รุน่ ที 3/2559

ปี 2544 – 2545 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
x

x
x

x

กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Master of Science (Computer Science), University of IOWA, U.S.A
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ)
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x
x
x

บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย ง
บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการบริหารความเสีย ง
และกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน
บริษัท นวทวีป จํากัด
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ยบู ี จํากัด
กรรมการ
บริษัท อมรชีวิน จํากัด
กรรมการ
45

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั#ง

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

17 ปี 8 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั#งทางตรงและทางอ้อมใน ไม่มี
กิจการใดๆ ทีบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็ นคูส่ ัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 6 ครัง) ต่อการประชุมทัง) หมด 7 ครัง)

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี#ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที {

รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้แต่งตั#งในครั#งนี#
ชือ

นายสรศักดิY ทันตสุวรรณ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

x
x
x
x
x

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุน่ 2550)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ 12)
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์(NIDA)

ไม่มี
x

ปี 2550 - 2558 สํานักงานกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)กระทรวงการคลัง
รองเลขาธิการ

x

ปี 2549 - 2550 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดี

x

ปี 2543 - 2549 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมายประกันภัย (นิติกร ระดับ 9)

x

ปี 2540 - 2543 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการ กองนิติการ

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

x

บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสีย ง

กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

x

ไม่มี

ประวัติการทํางาน

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั#ง

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี 3 เดือน
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั#งทางตรงและทางอ้อมใน ไม่มี
กิจการใดๆ ทีบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็ นคูส่ ัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 7 ครัง) ต่อการประชุมทัง) หมด 7 ครัง)

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี#ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที {

รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้แต่งตั#งในครั#งนี#
ชือ

นายสาธิต ปิ ติวรา

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

x
x
x
x

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
ประวัติการทํางาน

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2537)
NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(พ.ศ.
2540)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2549)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.
2555)

ไม่มี
x

ปี 2558 - 2560 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์พิเศษ

x

ปี 2556 - 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมศิษย์เก่า

x

ปี 2555 - 2557 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์บางส่วนเวลา

บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ทีปรึกษา

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั#ง

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี 3 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี
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ส่วนได้เสียทั#งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ทีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็ นคูส่ ัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 7 ครัง) ต่อการประชุมทัง) หมด 7 ครัง)

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี#ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที {

รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้แต่งตั#งในครั#งนี#
ชือ

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

x
x
x
x
x
x
x

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
ประวัติการทํางาน

DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester
(U.K.)
ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of
Management (U.S.A.)
MBA,Master of Business Administration, Oxford Brookes University
(U.K.)
FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants
(U.K.)
FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia
IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย
x

ปี 2555 - 2556 บริษัท ลิซ อิท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

x

ปี 2543-2562 บริษัท กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์ จํากัด
กรรมการ

x

ปี 2549-2562 บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จํากัด
กรรมการ

x

ปี 2543 -กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เอเซิรท์ ส์ จํากัด
กรรมการ

x

ปี 2549-มีนาคม 2563 บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
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ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

x

บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

x

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

x

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์จาํ กัด (มหาชน)
กรรมการ

x

บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

x

บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
กรรมการ

x

บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จํากัด
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั#ง

กรรมการ

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั#งทางตรงและทางอ้อมใน ไม่มี
กิจการใดๆ ทีบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็ นคูส่ ัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

จํานวน 7 ครัง) ต่อการประชุมทัง) หมด 7 ครัง)

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี#มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

52

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที {

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกทีสามารถทําหน้าทีคมุ้ ครอง ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลทีเกียวข้องกันและมี
คุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี )
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทัง) หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลของบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ เี กียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประ จํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตัง) ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
3. เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีนอ้ ง และบุตร
รวมทัง) คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ น าจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตัง) ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันทีได้รบั แต่งตัง) ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึง รวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือ ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไ ด้ร ับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทัง) นีใ) นกรณีทีผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พนั)นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ร ับแต่งตัง) ให้ด าํ รง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตัง) ขึน) เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นผูท้ เี กียวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาที รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทัง) หมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทได้กาํ หนดนิ ย ามกรรมการอิสระของบริษั ท ซึงเท่ากับข้อ กําหนดขั)นตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรืองการถือหุน้ ในบริษัท การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือ นประจํา
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 7

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชือ

นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที

4753

วุฒกิ ารศึกษา

บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ธ รรมศาสตร์ แ ละ บริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) เป็ นผูส้ อบ
บั ญ ชี ร ับ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ส อบบั ญ ชี ร ับ อนุ ญ าตของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการทํางาน

มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี และเป็ นผู้
ควบคุมงานสอบบัญ ชี ของบริษัทขนาดใหญ่ จาํ นวนมาก ซึง ครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง) ทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศที มี ส าขาอยู่ ท ัว โลก มี ค วาม
เชี ยวชาญอย่างยิงในธุรกิ จกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิ จการบริการ
ธุรกิจจัดจําหน่ายธุรกิจการผลิตธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 20 ปี

จํานวนปี ทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั#งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 7

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชือ

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที

4377

วุฒกิ ารศึกษา

บัญ ชี บัณ ฑิ ต และบัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ น
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชี รบั อนุญาตของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ประวัติการทํางาน

มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลากว่า 27 ปี และดํารง
ตําแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลากว่า 15 ปี คุณกมลทิพย์เป็ นผู้
ควบคุม งานสอบบัญ ชี ข องบริษั ท ขนาดใหญ่ จ ํา นวนมาก ซึง ครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง) ทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมีสาขาอยูท่ วั โลก มีความเชียวชาญ
อย่างยิงในธุรกิจการผลิตและธุรกิ จจัดจําหน่าย ธุรกิ จกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมถึงธุรกิ จบริการ ธุรกิ จเทคโนโลยี ธุรกิ จอสังหาริมทรัพ ย์แ ละ
ก่อสร้าง ธุรกิจโรงพยาบาล และ ธุรกิจยานยนต์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 27 ปี

จํานวนปี ทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั#งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 7

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชือ

นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที

5906

วุฒกิ ารศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงาน ฯ มาเป็ นเวลากว่า 19 ปี และเป็ น
ผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริษัทขนาดใหญ่ จาํ นวนมากซึงครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง) ทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศที มี ส าขาอยู่ ท ัว โลก มี ค วาม
เชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยีแ ละ
ธุรกิจยานยนต์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 19 ปี

จํานวนปี ทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั#งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 6
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 9

สารสนเทศของบริษัท ไอที ซิตี# จํากัด (มหาชน)
เกียวกับการซือ# และรับโอนกิจการทั#งหมด (Entire Business Transfer)
จากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง) ที 4/2563 ของบริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IT City”) เมือ
วันที 17 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอน
กิจการทัง) หมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (“CSCI”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
(บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทีจดทะเบียนและชําระแล้วของ CSCI) มาเป็ นของบริษัท (“ธุ รกรรมการรับโอน
กิจการทั#งหมด”)
ทัง) นี ) บริษัทจะดําเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ทีเกียวข้องกับเรือ งดังกล่าว
รายละเอียดทีสาํ คัญของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด มีดงั นี )
1.

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดภายหลังจากได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ของบริษัท ซึง จะจัดขึน) ในวันที 5 สิงหาคม 2563 และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564
2.

คู่กรณีทเกี
ี ยวข้อง และความสัมพันธ์ทีเกียวข้องกับบริษัท
คูก่ รณีทีเกียวข้อง
ผูร้ บั โอน

: บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)

ผูโ้ อน

: บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน CSCI โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง) หมด และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
นายพิชยั นีรนาทโกมล
1) ข้อมูลเบือ) งต้นของ CSCI
ชือบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีตงั)
เลขทีทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ
1016 อาคารศรี เ ฟื องฟุ้ ง ชั) น ที 5 ถนนพระราม 4 แขวงสี ล ม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
0105534067186
วันที 17 กรกฎาคม 2534
140,000,000 บาท
140,000,000 บาท
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2) รายชือผูถ้ ือหุน้ ของ CSCI ณ วันที 1 ตุลาคม 2562
ผู้ถอื หุ้น / บริษัท

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1) บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)

1,399,998

99.9999%

2) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

1

0.0001%

3) นายเอกชัย ศิรจิ ิระพัฒนา

1

0.0001%

3) รายชือกรรมการของ CSCI
1) นายพิชยั นีรนาทโกมล
2) นางชวนี ทองโรจน์
3) นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
3.

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

บริษัทจะดําเนินการปรับโครงสร้างกิ จการโดยเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิ จการทัง) หมด โดยบริษัทจะรับโอนกิ จการ
จําหน่ายโทรศัพท์มือถือจาก CSCI และ CSCI จะดําเนินการเลิกบริษัทเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร
เนืองจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด เป็ นการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัทซึง อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการ
ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือ ง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547
นอกจากนี ) รายการดังกล่าวยังได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามมาตรา 89/12 (3) (ก)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) เพราะเป็ นการทํารายการกับบริษัท
ย่อยทีบริษัทถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทัง) หมดของบริษัทย่อย อีกทัง) ยังได้รบั การยกเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที
31 สิงหาคม 2551 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม)
อนึง การเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ) และรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) ดังนัน) บริษัท
จะต้องขออนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข องจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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4.

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับ โครงสร้า งกิ จ การโดยการเข้า ทําธุ ร กรรมการรับ โอนกิ จ การทั)ง หมดในครัง) นี ) เป็ น ไปเพื อ ให้บ รรลุต ามแผน
กลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างธุรกิจทียงั ยืนและเติบโตอย่างต่อเนือง และเพิมโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง) เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่ บริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี )
เนืองจากในปี 2562 บริษัทได้เข้าซือ) หุน้ สามัญทัง) หมดของ CSCI จากผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยที CSCI ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศัพท์มือถือ และบริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จําหน่ายเครืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อ
พ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าทีเกียวข้องทางด้านไอที และ โทรศัพท์มือถือ ซึงเมือพิจารณาธุรกิจของ CSCI
และบริษัทแล้ว ทําให้ดเู สมือนว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนระหว่างกัน ทําให้เกิดข้อจํากัดในการดําเนินกิจการบางประการ เช่น
การมีรายการระหว่างกัน การมีตน้ ทุนซํา) ซ้อน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขนั) ตอนการทํางานและการกํากับดูแล ทีเน้นความ
โปร่งใส เพือป้องกันมิให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ บริษัท ซึงด้วยโครงสร้างในปั จจุบนั ดังกล่าว ยังมีขอ้ จํากัดใน
การขยายธุรกิจ ดังนัน) การปรับโครงสร้างในลักษณะดังกล่าว จะช่วยขจัดข้อกังวลเรือ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
ได้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม ซึงจะช่วยลดข้อจํากัดในการขยายธุรกิจ และช่วยขยายขอบเขตในการดําเนินงานในอนาคต
ข้างหน้า
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดจาก CSCI เพือให้บริษัทดําเนินธุรกิจเพียง
บริษัทเดียว โดยมีแผนปรับโครงสร้างกิจการ ดังนี )
โครงสร้างก่อนเข้าทําธุรกรรม

โครงสร้างหลังเข้าทําธุรกรรม
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การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการรับโอนกิจการทัง) หมด จะเป็ นการเพิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุม่ บริษัท
ดังนี )
1.
การทีบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพียงบริษัท
เดียว จะเป็ นการเพิมความคล่องตัวในการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัททัง) ทางธุรกิจและทางกฎหมายในส่วนของการ
ขออนุมตั ิการดําเนินการต่าง ๆ จากทัง) กรรมการและผูถ้ ือหุน้
2.
การปรับโครงสร้างโดยให้บริษัทซึง เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูร้ บั โอนกิจการ
และเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจโดยตรง น่าจะส่งผลให้กลุม่ บริษัทมีความน่าเชือถือยิง ขึน) อันเป็ นการสร้างความมันใจให้แก่คคู่ า้ ผูร้ ว่ มลงทุน
หรือตัวแทนจําหน่ายในกรณีทีกลุม่ บริษัทขยายกิจการต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ได้อย่างเต็มที
3.
การทีบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ ของทัง) สอง
บริษัททีเกิดขึน) โดยไม่จาํ เป็ น
4.
การโอนกิ จการทัง) หมด บริ ษัทคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้โดยไม่มีภาระภาษี เงิ นได้ทีเกิดจากการโอน
ทรัพย์สิน เนืองจากบริษัทได้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร ซึงกําหนดบทบัญญัติสาํ หรับการยกเว้นภาระภาษี
อืนๆ อีกด้วย เช่น ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เป็ นต้น
5.

ขั#นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท
ขัน) ตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด มีดงั ต่อไปนี )

1.
คณะผูบ้ ริหารของบริษัทจะดําเนินการปรึกษาหารือกับทีปรึกษากฎหมายและภาษี และผูส้ อบบัญชีทีได้รบั การ
แต่งตัง) รวมถึงหน่วยงานทีเกี ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพือดําเนินการตามขัน) ตอนทีเหมาะสมในการรับโอนกิ จการจาก CSCI และดําเนินการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
2.

บริษัทจะขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพือมีมติให้รบั โอนกิจการทัง) หมดจาก CSCI

3.
ในวันโอนกิจการทัง) หมด CSCI จะต้องโอนทรัพย์สนิ หนีส) นิ สิทธิและหน้าทีทงั) หมดทีเกียวข้องและจําเป็ นในการ
ประกอบกิจการให้แก่บริษัท
4.
ในวันโอนกิจการทัง) หมด CSCI จะต้องดําเนินการให้การโอนและเปลียนสัญญา ใบอนุญาต (ถ้ามี) การจด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ให้เป็ นชือของบริษัท
5.
บริษัทจะต้องดําเนินการโอนพนักงานและลูกจ้างทีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาว่าจ้างของ CSCI ให้เป็ นของบริษัท ตาม
เงือนไขทีกฎหมายแรงงานกําหนด
CSCI จะต้องดําเนินกิจการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีตามขัน) ตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที
6.
กฎหมายกําหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการโอนกิจการทัง) หมด ตามเงือนไขการโอนกิจการ
ทัง) หมดทีประมวลรัษฎากรกําหนด
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ทัง) นี ) บริษัท คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด จะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564
(ขึน) อยูก่ บั ความสมบูรณ์ของเงือนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทัง) หมด)
นอกจากนี ) เพือให้การเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดเป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจาก
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องหรือจําเป็ นในการทําธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง) หมด ซึง หมายความรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการดังต่อ ไปนี )

6.

1)

ดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้อง หรือจําเป็ นเกียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดได้ทกุ ประการ ซึง รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการกําหนดหรือเปลียนแปลงวันรับโอนกิจการ เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขการโอนกิจการทัง) หมดให้แก่กนั ของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด เพือการยกเว้นรัษฎากร
รวมถึงประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องของกรมสรรพากร

2)

พิจารณาทบทวน ปรับเปลียนแผนการ และ/หรือ ขัน) ตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทําธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทัง) หมด ตามทีจาํ เป็ นและสมควร เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพือหลีกเลียงผลกระทบ
ใด ๆ ทีอาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด หรือเพือให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดมีความ
คล่องตัว

3)

จัดทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทัง) หมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทัง) หมด ตลอดจนการจัดทํา และลงนามในคําขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทัง) หมด รวมทัง) การติดต่อ จัดทําคําขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยืนคําขอ และ/หรือเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง และ

4)

ดําเนินการอืนใดทีจาํ เป็ น หรือเกียวเนืองกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดตามทีจาํ เป็ นและสมควรภายใต้
กฎหมายทีเกียวข้อง เพือให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดสําเร็จลุลว่ ง

การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลัง การปรับ โครงสร้า งกิ จ การ โครงสร้า งการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การและการบริ ห ารงานของบริ ษั ท จะยัง คงมี
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ คงเดิม ทัง) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย ง และคณะผูบ้ ริหาร
สําหรับการกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัท บริษัทจะยังคงจัดให้มี
ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่นเดียวกับก่อนทีจะมีการปรับโครงสร้าง
7.

ผลกระทบของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั#งหมดต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้ บริษัท

การเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมดในครัง) นี ) จะไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากเป็ นการโอนกิจการทัง) หมดจากบริษัทย่อยของบริษัท ซึงบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 แต่บริษัทอาจต้อง
ตัดจําหน่ายค่าความนิยมออกจากงบการเงินรวมของบริษัท
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8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการธุรกรรมการรับโอนกิจการทั#งหมด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง) หมด ซึงบริษัทจะรับ
โอนธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือจาก CSCI ในครัง) นี ) จะช่วยให้การดําเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึน) เพือสร้างธุรกิจทียงั ยืนและเติบโตอย่างต่อเนือง รวมทัง) เพิมโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการรับโอนกิจการทัง) หมด
ดังกล่าว
9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไม่มี –
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 7

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุน้ หรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึง จะเป็ นการสร้าง
ความเชือมันให้เกิดขึน) แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องกับทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดง
ความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทัง) นี ) เนืองจากผูถ้ ื อหุน้ บางราย
อาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิทีนาํ มาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนเอกสาร หรือหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา

1.1

ผู้ถอื หุ้นทีมีสัญชาติไทย
(ก)
(ข)

1.2

บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

ผู้ถอื หุ้นชาวต่างประเทศ
(ก)
(ข)

หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2.

นิติบุคคล

2.1

นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
(ข)

2.2

หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
(ข)

หนังสือรับรองนิติบคุ คล
สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที จดั ทําขึน) ในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชือโดยโนตารีพบั บลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม ได้
ตัง) แต่เวลา 13.00 น. ของวันที 5 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีระบุขอ้ ความครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว มายัง บริ ษั ท ไอที ซิ ตี ) จํา กัด (มหาชน) อาคารศูน ย์ก ารค้า เดอะพาลาเดี ย ม เวิ ล ด์ ช็ อ ปปิ ) ง เลขที 555 ชั)น B1, B2, 5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 8

ข้อบังคับบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม
หมวดที 4 ข้อ 35

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน) ณ ท้องทีอนั เป็ นทีตงั) สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอืน
ใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
หมวดที 4 ข้อ 37
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน) ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพือ
อนุมัติ หรือเพือพิจารณา พร้อมทัง) ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
2.

การมอบฉันทะ
หมวดที 4 ข้อ 39

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี )
ก. จํานวนหุน้ ทีผมู้ อบฉันทะนัน) ถืออยู่
ข. ชือผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง) ทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3.

การดําเนินการประชุม
หมวดที 4 ข้อ 40

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลีย น
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงั) หมด อาจขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํ หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้
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ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรืองทีผถู้ ือหุน้ เสนอเพิมเติมไม่
เสร็จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีจะประชุมครัง) ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง) นีใ) ห้
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
4.

องค์ประชุม
หมวดที 4 ข้อ 38

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า
(25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง) หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ทีจาํ หน่ายได้ทงั) หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง) ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน) ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน) มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง) หลังนีไ) ม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
5.

การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 42
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง เสียงต่อหนึง หุน้

ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน) นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง) กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 43
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี ) หรือกรณีอืนตามที
กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนีจ) ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง) หมดหรือบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บคุ คลอืน
ข. การซือ) หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง) หมดหรือบางส่วนทีสาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิมทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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6.

การแต่งตั#งกรรมการ
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง) กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี )
1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถือ

2)

ในการเลือกตัง) กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง) ผูถ้ ือหุน้ ต้องออก
เสียงด้วยคะแนนทีมีตาม (1) ทัง) หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง) กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข) าด
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
----------------เขียนที�
วันที�

เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี � จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง� สิน� รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี �
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์

เสียง
เสียง

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน� 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที� 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�น
ด้วย
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน� ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
หมายเหตุ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
----------------เขียนที�
วันที�

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี � จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง� สิน� รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี �
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน� 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที� 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�น
ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
 วาระที� 1
เรือ� ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที� 2
เรือ� ง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 วาระที� 3
เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที� 4
เรือ� ง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
วาระที� 5
เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 การแต่งตัง� กรรมการทัง� ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ นายวิชิต ญาณอมร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื�อกรรมการ นายสรศักดิ� ทันตสุวรรณ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื�อกรรมการ นายสาธิต ปิ ติวรา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื�อกรรมการ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที� 6
เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที� 7
เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที� 8
เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที� 9
เรื�อง พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทัง� หมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม
คอนเน็คชั�น อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด ซึง� เข้าข่ายเป็ นรายการซือ� และรับโอนกิจการของ
บริษัทอื�นมาเป็ นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที� 10 เรือ� ง พิจารณาเรือ� งอื�น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน� ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที�ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถื อ หุ้น ที� ม อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้ร ับ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง� กรรมการสามารถเลือกตัง� กรรมการทัง� ชุดหรือเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี � จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน� 31
อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที� 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อน
ไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
 วาระที�
เรือ� ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที�
เรือ� ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที�
เรือ� ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที�
เรือ� ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที�
เรือ� ง
ชื�อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
----------------เขียนที�
วันที�

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สํานักงานตัง� อยูเ่ ลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง� เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี � จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง� สิน� รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี �
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(3)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที�
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์

เสียง
เสียง
ปี
หรือ
ปี
หรือ
ปี

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที� 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน� 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที� 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�
อื�นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง� นี � ดังนี �
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง� หมดที�ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั� หมด
เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง� นีด� งั นี �
 วาระที� 1 เรือ� ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 2 เรือ� ง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 วาระที� 3 เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 4 เรือ� ง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
 วาระที� 5 เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 การแต่งตัง� กรรมการทัง� ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ นายวิชิต ญาณอมร
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ นายสรศักดิ� ทันตสุวรรณ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ นายสาธิต ปิ ตวิ รา
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื�อกรรมการ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 6 เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 7 เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 8 เรือ� ง พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที� 9 เรื�อง พิจารณาและอนุมตั ิการรับโอนกิจการทัง� หมดจากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั�น
อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด ซึ�งเข้าข่ายเป็ นรายการซือ� และรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็ นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที� 10 เรือ� ง พิจารณาเรือ� งอื�น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน� ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที�ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ
ลงชื�อ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ� ช้เฉพาะกรณีที�ผถู้ ือหุน้ ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง� ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน�
2. หลักฐานที�ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อหุน้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง� กรรมการสามารถเลือกตัง� กรรมการทัง� ชุดหรือเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน) 31
อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือ น
ไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
 วาระที
เรือ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี )
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที
เรือ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี )
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที
เรือ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี )
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที
เรือ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี )
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที
เรือ ง เลือกตัง) กรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชือกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชือกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชือกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชือกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ทีอยู่
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

นายวิชิต ญาณอมร
74
ไทย
92/3 ซอยอารีสมั พันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
x Master of Science (Computer Science), University of IOWA, U.S.A
x ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ)
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
x ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ที 34 (DAP)
x ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ น
่ ที 18 (ACP)
x ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with
IT Governance (ITG) รุน่ ที 3/2559
x ปี 2544 – 2545 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีและปฏัติการ
x

x
x

x

กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

x
x
x

บริษัท ไอที ซิตี ) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย ง
บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการบริหารความเสีย ง
และกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน
บริษัท นวทวีป จํากัด
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ยบู ี จํากัด
กรรมการ
บริษัท อมรชีวิน จํากัด
กรรมการ
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การดํา รงตํา แหน่ ง ในบริ ษั ท อื นที
อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียทั#งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ทีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี
ไม่มี

ส่ ว นได้เสี ยในวาระทีเสนอในการ
ประชุมครั#งนี#

ไม่มี

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี#ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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แบบขอรับรายงานประจําปี 2562 ในแบบรู ปเล่ม
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

เนื�องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าสื�ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการสื�อสารที�ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการทําลายสิ�งแวดล้อม
บริษัทจึงจัดทํารายงานประจําปี 2562 ในรู ปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื�อส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 แทนรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ รวมทัง� ได้เผยแพร่รายงานประจําปี 2562 บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที� www.itcitycorporate.com อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบเล่ม โปรด
แจ้งมายังฝ่ ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลที� แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฉบับนีแ� ละ
ส่งกลับมายังบริษัท โดยมีช่องทางในการติดต่อดังต่อไปนี �
อีเมล์: nannaphat_t@itcity.co.th
โทรศัพท์: 092-823-1677, 084-438-0447

ข้อมูลของผู้ถอื หุน้
ชื�อ:

เลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ :

ที�อยู:่
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย โดยบริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ได้พฒ
ั นาระบบเพือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ รายงาน
ประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขัน) ตอนต่อไปนี )
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน# ไป)
1.

เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ

2.

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปทีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

3.

หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน) มาด้านบน ให้กดทีขอ้ ความนัน) เพือดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณี ที ไม่มี ข ้อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ถื อ หุ้น สามารถสแกนรหัสคิ ว อาร์ (QR Code)
จากแอปพลิเคชัน(Application) อืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็ นต้น

สําหรับระบบ Android

1.

เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั#นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิมเพือน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code

2.

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพือ ดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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แผนทีสถานทีประชุม

สถานทีจดั งานประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขที 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน) 31 (ณ ห้องประชุมใหญ่)
ถนนพระราม  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รถโดยสารประจําทาง : 89, 195 และ 205
สถานทีใกล้เคียง
(ฝังเดียวกัน: ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี, DHL | ฝังตรงข้าม : ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส)
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