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วันที่ 4 มีนาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน
สิง่ ที่สง่ มาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
3. รายงานประจํา ปี 2563 ซึ่ง ประกอบด้ว ยผลการดํา เนิ น งานของบริษั ท ในรอบปี 2563 และ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ สําเนางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรู ปแบบรหัส
คิวอาร์ (QR Code)
4. ข้อมูลของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการ
อิสระ
5. ข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
10. แบบขอรับรายงานประจําปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
11. การใช้ร หัส คิ ว อาร์ (QR Code) สํา หรับ ดาวน์โ หลดรายงานประจํา ปี 2563 และเอกสาร
ประกอบการประชุม
12. แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม
3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทได้ถกู จัดขึน้ เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2563 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง (สิ่ ง ที่ ส่ งมาด้วยลําดับ ที่ 2) และบริษัทได้จัดส่งสําเนา
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รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด และ
มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.itcitycorporate
.com) เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ด
คัดค้านหรือขอแก้ไข
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ท่ีป ระชุม ผูถ้ ื อ หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2563 ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 5 สิ ง หาคม 2563 ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษั ท เห็ น ว่า ได้มี ก ารบัน ทึก ถูก ต้อ งตรงตามมติ ข องที่
ประชุม และสําเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ
ที่ 2

การลงมติ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สรุ ปผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี ้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)

1,558.97
3,938.63
1,816.54
2,954.00
984.63
7,007.98
(41.17)

บริษัทได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3) โดยรายละเอียดการใช้รหัสคิวอาร์
(QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 11
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ในแบบรู ปเล่ม
สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจําปี 2563 ในแบบรูปเล่ม และส่งมา
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ที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ยลําดั บที่ 10) ซึ่ง
บริษัทจะดําเนินการจัดส่งเอกสารให้ทา่ นต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3

การลงมติ:

เนื่องจากเป็ นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี
บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3) รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
หน้า 75)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่
3 และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํา หรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตของบริษัท และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารงดจั ด สรรกํา ไรเป็ นทุ นสํา รองตามกฎหมาย และการงดจ่ า ยเงิน ปั น ผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กําหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองของบริษัท
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ทั้ง นี ้ เนื่ อ งจากบริษั ท ได้จัด สรรทุน สํา รองไว้เ ป็ น จํา นวนทั้ง สิน้ จํา นวน
36,679,886 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็ น
จํานวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปั จจุบนั แล้ว ดังนัน้
บริษัทจึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมอีก
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และ
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากกําไรเท่านัน้
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัท อย่างไรก็
ตาม บริษั ท อาจกํา หนดให้ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลมี อัต ราน้อ ยกว่าอัต ราที่
กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็ นจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจาํ นวน
ดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี
2561 ถึงปี 2563
รายละเอียด
การจ่ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (ขาดทุน)
2. จํานวนหุน้
3. เงินปั นผลจ่ายอัตรา
ต่อหุน้
4. รวมจํา นวนเงิ น ปั น
ผลจ่ายทัง้ สิน้
5. สัดส่วนการจ่ายปั น
ผล
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ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
(ปั นผลระหว่างกาล)
(41,168,533)
24,438,396
366,398,859
366,398,859
0.03

ปี 2561
42,157,696
286,398,859
0.07

-

10,991,965.77

20,047,920.13

-

45

48

อนึง่ เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ภายหลังจากหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลตามกฎหมาย
แล้ว บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ที่ผา่ นมานี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ:

จากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 บริษัทมีผลดําเนินการ
ขาดทุนสุทธิ 41,168,533 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติ ง ดจัด สรรกํา ไรเป็ น ทุน
สํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2563

การลงมติ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กําหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับจํานวนหนึง่ ใน
สาม (1/3) ซึง่ ในปี นกี ้ รรมการซึง่ ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามกําหนดวาระมีดงั นี ้
1.

นายพิชยั นีรนาทโกมล
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ และรองประธานคณะ

2.

นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ

กรรมการอิสระ

3.

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ

4.

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในครัง้ นี ้ ได้ผา่ น
กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดย
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2563 (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 – คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน)
โดยพิ จ ารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณ สมบัติของ
กรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 4 ท่าน
ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นผูม้ ีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษั ท ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาเป็ นประโยชน์กับ บริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้มี
คุณสมบัติตอ้ งห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ใน
กิจการใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจึ ง เห็ น ควรเสนอให้
พิจารณาแต่งตัง้ (1) นายพิชยั นีรนาทโกมล (2) นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
(3) นายพิ ภ พ โชควัฒ นา และ (4) นายโสภณ อิ ง ค์ธ เนศ ได้ร ับ การ
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กลั บ เข้ า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง
รายละเอียดประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ
ที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 และรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อ
เรือ่ งการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการ
ล่วงหน้า ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
1. นายพิชยั นีรนาทโกมล
2. นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
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จํานวนหุน้
80,000,00
499,000
-

สิทธิในการ
ออกเสียง
80,000,000
499,000
-

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัทในครัง้ นี ้ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่ เ หมาะสมกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท จึ ง เห็ น ควรเสนอรายชื่ อ
บุค คลดัง ต่อ ไปนี ้ ซึ่ ง เป็ น กรรมการที่ ต ้อ งออกจากตํา แหน่ง ตามวาระ
เพื่ อ ให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ให้ก ลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
1.

นายพิชยั

นีรนาทโกมล

2.

นายฉัฐภูมิ

ขันติวิรยิ ะ

3.

นายพิภพ

โชควัฒนา

4.

นายโสภณ

อิงค์ธเนศ

รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลําดับที่ 4
ทัง้ นี ้ สําหรับนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ซึ่งเสนอให้แต่งตัง้ เพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี ้ วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระของนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดํารง
ตําแหน่งจนครบวาระนีแ้ ล้ว ยังไม่เกินกว่า 9 ปี ตอ่ เนื่องกันอีกด้วย
การลงมติ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กําหนดให้กรรมการ
มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ
หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น จะพิ จ ารณา ซึ่ ง อาจกํา หนดเป็ น จํา นวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้
ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษั ท กํา หนดให้ค ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้
พิ จ ารณาผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ง เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่า ตอบแทนกรรมการที่ บริษัท
กําหนดนัน้ อยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุน้ พิ จารณาและอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี
2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2564
ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนประจํา
(บาท/เดือน)

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )

200,000.-

-

กรรมการบริษัท

30,000.-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000.-

-

กรรมการตรวจสอบ

10,000.-

-

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

-

6,250.-

-

5,000.-

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

6,250.-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

5,000.-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล นายโสภณ อิงค์
ธเนศ ได้แ จ้ง ที่ จ ะไม่ร ับ ค่า ตอบแทนจากการดํา รงตํา แหน่ง กรรมการ
เนื่องจากเป็ นพนักงานประจําของบริษัท และนายวิชิต ญาณอมร ได้แจ้ง
8

ที่ จ ะไม่ ร ับ ค่ า ตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากได้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่งประธานกรรมการแล้ว
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนราย
เดือน หรือเบีย้ ประชุมตามรายละเอียดที่กาํ หนดข้างต้น
รายละเอี ย ดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตาม
รายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และปี 2563
ปี 2564 (เสนอเพื่อพิจารณา)

ปี 2563

ค่าตอบแทน
ประจํา
(บาท/เดือน)

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )

ค่าตอบแทน
ประจํา
(บาท/เดือน)

ประธานกรรมการบริษัท

200,000.-

-

200,000.-

-

กรรมการบริษัท

30,000.-

-

30,000.-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000.-

-

20,000.-

-

กรรมการตรวจสอบ

10,000.-

-

10,000.-

-

-

6,250.-

-

6,250.-

-

5,000.-

-

5,000.-

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

6,250.-

-

6,250.-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

5,000.-

-

5,000.-

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

การลงมติ:

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (และที่ มี ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทจัด
ให้มี ก ารหมุน เวียนผูส้ อบบัญชี หากผู้ส อบบัญชี ดังกล่าวปฏิ บัติหน้าที่
มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่วา่ จะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
รอบปี บัญ ชี ติดต่อกัน ทั้ง นี ้ การหมุน เวียนไม่จาํ เป็ น ต้อ งเปลี่ยนบริษัท
ผู้ส อบบัญ ชี แ ห่ง ใหม่ บริษั ท สามารถแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี ร ายอื่ น ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณา
เสนอให้นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4753
และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4377 และ/ หรือ นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
5906 แห่ ง บริ ษั ท สํา นัก งาน อี ว าย จํา กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท
สํา หรับ ปี 2564 รายละเอี ย ดประวัติ โ ดยย่อ ของผู้ส อบบัญ ชี ทั้ง 3 ท่าน
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของบริษัท
โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2564 และเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนค่า
สอบบัญชีประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปด
แสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

รอบบัญชี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)

รอบบัญชี
2563

2,800,000
-

2,000,000
-

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสาธิดา รัตนานุ
รักษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศ
วิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิรวิ รรณ
นิตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผู้ส อบบัญ ชี ร ับ อนุญ าตดัง กล่า วข้า งต้น ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ให้
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้าที่แทน โดยผูส้ อบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น
ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี นี ้ เป็ น
การปฏิบตั ิหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นปี ที่ 4 และกําหนดค่าตอบแทน
ในการตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2564 เป็ นเงิ นจํานวน 2,800,000 บาท
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชี ที่เสนอให้แต่งตัง้ ในครัง้ นี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข อง
บริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน

การลงมติ:

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า ระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมใด ๆ
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บริษั ท ขอเรีย นเชิ ญ ท่า นผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ว มประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดัง กล่า ว โดยบริษั ท จัด ให้มี ก าร
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 13.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว โปรดนําแบบฟอร์ม
หนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 1) มาด้วย และหากผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับ
ที่ 8) และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซงึ่ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ
ที่ 8) แบบใดแบบหนึง่ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6)
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ตามรายละเอียดซึง่ แนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้
ได้ โดยสามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ อบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9
และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริม่ การประชุม สําหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7
เนื่องจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึง่ สถานการณ์ยงั มีความไม่แน่นอน รวมถึงบริษัทต้องปฏิบตั ิตามมาตรการของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และบริษัทอาจมีความจําเป็ นต้องยื่นขอ
อนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานการประชุมต่อหน่วยงานราชการ โดยต้องดําเนินการมาตรการต่าง ๆ ตามที่ราชการกําหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย บริษัทมีความตัง้ ใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดําเนินการตามแนวทางและคําแนะนําที่สว่ นราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดขึน้ เกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนารวมทัง้ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของ
คนหมู่มากอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม และในการจัดสถานที่ประชุมต้องจัดให้มีระยะห่าง
ในทุกจุด ซึ่งจะทําให้จาํ นวนที่น่งั ในห้องประชุมมีจาํ นวนจํากัด บริษัทจึงได้จดั เตรียมสถานที่ประชุมเพื่อรองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ไม่
เกิน 80 ท่าน รวมทัง้ ไม่สามารถให้คนจํานวนมากมารวมอยูใ่ นสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้ ดังนัน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัทรับทราบ
เป็ นการล่วงหน้าด้วย และหากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหน้าได้
โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8 และ 9 นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จดั การประชุมตามวิธีการและขัน้ ตอนที่
มาตรการกําหนด กรณีที่พบผูม้ ีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้

12

ผูอ้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในการประชุมครัง้ นี ้ บริษัทของดจัดอาหารว่างและของชําร่วย
ในวันประชุม
อนึ่ง บริษัทได้กาํ หนดให้วนั ที่ 10 มีนาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)

นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcitycorporate.com) และ
สามารถส่งคําถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address:
nannaphat_t@itcity.co.th หรือทางไปรษณียม์ ายังฝ่ ายเลขานุการบริษัทของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) อาคาร
ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ ้ง เลขที่ 555 ชัน้ B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ โดยระบุที่อยูห่ รือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2563 ในแบบรู ปเล่ม กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับ
รายงานประจําปี 2563 ในแบบรูปเล่ม” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10)

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทร 092-823-1677

13

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 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

04 มีนาคม 2564

Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

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=210407

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม

: วันพุธที่ 07 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

Meeting Date :

Wednesday, April 07, 2021 at 14:00 hrs.

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

Sign

( ........................................................... )
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=210407 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.itcitycorporate.com / โทร 0-2656-5030-39 ต่อ 1427 / 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=210407
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.itcitycorporate.com /Tel. +66 -2656-5030-39 Ext. 1427 / email : nannaphat_t@itcity.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ประจําปี 2563
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจําปี 2563
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

32

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้
ชื่อ

นายพิชยั นีรนาทโกมล

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประวัติการทํางาน

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน่ ที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (Class
180/2013)
ปี 2526-ปัจจุบนั
•

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด
ประธานบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และรองประธานคณะผูบ้ ริหาร
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด
ประธานบริหาร
ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

1 ปี 9 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุน้ สามัญ จํานวน 80,000,000 หุน้

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็ นคูส่ ัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

จํานวน 7 ครัง้ ต่อการประชุมทัง้ หมด 7 ครัง้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ นี้ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
33

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้
ชื่อ

นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

•
•

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

•
•
•
•

ประวัติการทํางาน

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

•

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Certification Program (DCP) ปี 2548
Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
Company Secretary Program ปี 2548
Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2548
ปี 2550 - 2554 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี

•

ปี 2549 บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานบัญชีและการเงิน

•

ปี 2541-2549 บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสกลุม่ งานบัญชีและการเงิน

•

บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ

•

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

•

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน่ ที่อาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ
34

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

1 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ไม่มี
กิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็ นคูส่ ัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

จํานวน 7 ครัง้ ต่อการประชุมทัง้ หมด 7 ครัง้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ นี้ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้
ชื่อ

นายพิภพ โชควัฒนา

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรีสาขา Management Information System
The University of Central Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (Class 264/2018)

ประวัติการทํางาน

-

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•

บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

•

บริษัท นิวซิตี ้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริหาร

•

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร

•

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองเลขาธิการ

•

บริษัท บุญวัฒนโชค จํากัด
กรรมการ

•

บริษัท เอกปกรณ์ จํากัด
กรรมการ

•

บริษัท สหแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด
กรรมการ

•

บริษัท โชควัฒนา จํากัด
กรรมการ

•

บริษัท สหพัฒน์เรียล จํากัด
กรรมการ

•

บริษัท ช้อป โกลบอล(ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน่ ที่อาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุน้ สามัญ จํานวน 499,000 หุน้

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ไม่มี
กิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็ นคูส่ ัญญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

จํานวน 7 ครัง้ ต่อการประชุมทัง้ หมด 7 ครัง้

(ผู้ท่ไี ด้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้
ชื่อ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

อายุ

38 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
The University of Sydney, NSW, Australia
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
The University of Sydney, NSW, Australia
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประวัติการทํางาน

ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•

•

ปี 2557 บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

•

ปี 2553 - 2559 บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภันฑ์

•

ปี 2559 - 2561 บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทั่วไป

•

ปี 2561 - 2562 บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

•

บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

•

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

•

บริษัท ทัช ปรินท์ตงิ ้ รีพบั ลิค จํากัด
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืน่ ที่อาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ
38

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี 7 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็ นคูส่ ัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

จํานวน 7 ครัง้ ต่อการประชุมทัง้ หมด 7 ครัง้

(ผู้ท่ไี ด้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทําหน้าที่คมุ้ ครอง ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมี
คุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
3. เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ร ับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ร ับแต่งตัง้ ให้ด าํ รง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทได้กาํ หนดนิ ย ามกรรมการอิส ระของบริษั ท ซึ่งเท่ากับข้อ กําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษัท การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
ชื่อ

นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

4753

วุฒกิ ารศึกษา

บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จากมห าวิ ท ยาลั ย ธ รร มศาสตร์ 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 ซึ่ง ครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศที่ มี ส าขาอยู่ ท่ ัว โลก มี ค วาม
เชี่ ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิ จกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิ จการบริการ
ธุรกิจจัดจําหน่ายธุรกิจการผลิตธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 21 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

4 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
ชื่อ

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

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 ซึ่ง ครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ่วั โลก มีความเชี่ยวชาญ
อย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและธุรกิ จจัดจําหน่าย ธุรกิ จกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมถึงธุรกิ จบริการ ธุรกิ จเทคโนโลยี ธุรกิ จอสังหาริมทรัพ ย์แ ละ
ก่อสร้าง ธุรกิจโรงพยาบาล และ ธุรกิจยานยนต์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 28 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

4 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

42

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 5
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
ชื่อ

นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง

ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

5906

วุฒกิ ารศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงาน ฯ มาเป็ นเวลากว่า 19 ปี และเป็ น
ผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริษัทขนาดใหญ่ จาํ นวนมากซึ่งครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศที่ มี ส าขาอยู่ ท่ ัว โลก มี ค วาม
เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยีและ
ธุรกิจยานยนต์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

มากกว่า 20 ปี

จํานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

4 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุน้ หรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดง
ความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางราย
อาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นาํ มาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
1.1

บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
(ข)

2.2

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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
(ข)

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

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึน้ ในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้
ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอ้ 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 เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 35

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
2.

การมอบฉันทะ
หมวดที่ 4 ข้อ 39

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3.

การดําเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 40

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลีย่ น
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้
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ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
4.

องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
5.

การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 42
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้

ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 43
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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6.

การแต่งตั้งกรรมการ
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ

2)

ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องออก
เสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

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

เสียง
เสียง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่
1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
หมายเหตุ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
(1)
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่
1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
เรือ่ ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2
เรือ่ ง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 วาระที่ 3
เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 4
















เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5
เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพิชยั นีรนาทโกมล
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโสภณ อิงค์ธเนศ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6
เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8
เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้ร ับ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคาร
เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(3)
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์

เสียง
เสียง
ปี
หรือ
ปี
หรือ
ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่
1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นีด้ งั นี ้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 2 เรือ่ ง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 วาระที่ 3 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั น
ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพิชยั นีรนาทโกมล
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ นายโสภณ อิงค์ธเนศ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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 วาระที่ 7 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง 
ไม่เห็นด้วย
เสียง 
งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8 เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิค ชัน้ 31 อาคาร
เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ประวัติการทํางาน
ตําแหน่งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

นายวิชิต ญาณอมร
75
ไทย
92/3 ซอยอารีสมั พันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
• Master of Science (Computer Science), University of IOWA,
U.S.A
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ)
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ที่ 34 (DAP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ น
่ ที่ 18 (ACP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with
IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 3/2559
• ปี 2544 – 2545 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีและปฏัติการ
•

•
•

•

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•

บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริษัท นวทวีป จํากัด
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ยบู ี จํากัด
กรรมการ
บริษัท อมรชีวิน จํากัด
กรรมการ
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การดํา รงตํา แหน่ ง ในบริษัทอื่นที่
อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทั้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ
ทางอ้ อ มในกิ จ การใดๆ ที่ บ ริ ษั ท
หรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี
ไม่มี

ส่ ว นได้ เ สี ย พิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งจาก
กรรมการคนอื่ น ๆในทุ ก วาระที่
เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ นี้ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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แบบขอรับรายงานประจําปี 2563 ในแบบรู ปเล่ม
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการทําลายสิ่งแวดล้อม
บริษัทจึงจัดทํารายงานประจําปี 2563 ในรู ปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 แทนรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานประจําปี 2563 บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.itcitycorporate.com อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบเล่ม โปรด
แจ้งมายังฝ่ ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฉบับนีแ้ ละ
ส่งกลับมายังบริษัท โดยมีช่องทางในการติดต่อดังต่อไปนี ้
อีเมล์: nannaphat_t@itcity.co.th
โทรศัพท์: 092-823-1677, 084-438-0447

ข้อมูลของผู้ถอื หุน้
ชื่อ:

เลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ :

ที่อยู:่
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย โดยบริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ รายงาน
ประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1.

เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ

2.

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)

3.

หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณี ที่ ไ ม่มี ข ้อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ถื อ หุ้น สามารถสแกนรหัส คิ วอาร์ (QR Code)
จากแอปพลิเคชัน(Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็ นต้น

สําหรับระบบ Android
1.

เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code

2.

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพือ่ ดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 12

แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม

สถานที่จดั งานประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ณ ห้องประชุมใหญ่)
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รถโดยสารประจําทาง : 89, 195 และ 205
สถานที่ใกล้เคียง
(ฝั่งเดียวกัน: ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี, DHL | ฝั่งตรงข้าม : ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส)
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