วันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E – AGM)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 (เอกสารแนบลําดับที่ 1)

2. รายงานประจําปี 2564 พร้อมงบการเงิน ประจําปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลําดับที่ 8)
3. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบลําดับที่ 2)
4. ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 (เอกสารแนบลําดับที่ 3)
5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน) (เอกสารแนบลําดับที่ 4)
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที่ 5)
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 6)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที่ 7)
9. ขั้นตอนการใช้ QR CODE (เอกสารแนบลําดับที่ 8)
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E –
AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตน หรือดําเนินการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปผลการดํ าเนิ นงาน และการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคั ญของบริ ษัทฯ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในระหว่ างรอบ
ระยะเวลาบั ญชี สิ้ นสุ ด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ปรากฏในรายงานประจํ าปี 2564 ภายใต้ หัวข้ อการ
วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 รับทราบ
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หน้ า 1 จาก 51

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ
จะต้องจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่ อ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของทุกปี โดยรายละเอียด
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ดั งปรากฏในรายงานประจํ าปี 2564 ภายใต้ หัวข้ อ รายงานของผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาตใน
รูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 8
ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

532.98

613.60

536.53

45.96

111.08

79.37

487.02

502.52

457.16

40.92

176.51

195.61

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

(272.97)

1.44

(46.63)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

(0.260)

0.001

(0.033)

หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท กรินทร์
ออดิท จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
และตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การ
จ่ ายเงิ นปั นผลดั งกล่ าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ขึ้ นอยู่ กับผลการดํ าเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น และ
แผนการลงทุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบั ญญั ติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ ข้ อ 52 ได้
กําหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลใน
กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ รวมทั้ ง มาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หน้ า 2 จาก 51

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
ขาดทุ นสะสมเป็ นจํ านวน จํ านวน 2,025,069,245 บาท จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ ท่ี ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2565 พิ จารณางดการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังเปรียบเทียบสําหรับผลการดําเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง เป็นดังนี้
2562
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2563

2564

(0.260)

0.001

(0.033)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

-

-

-

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)

-

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสะสม
จํานวน 2,025,069,245 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2565 พิ จารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ได้กําหนดให้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากตํ าแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้ นจากตํ าแหน่ งไปตามวาระนั้ น อาจได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ าดํ ารง
ตําแหน่งใหม่อีกได้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการ

2. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. พล.ต.อ.ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ

กรรมการอิสระ

ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ มในเรื่ อ งสิ ทธิ ข องผู้ ถือ หุ้ น และการปฏิ บัติต่อ ผู้ ถือ หุ้ นอย่ า งเท่ า เที ยมกั นตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ต่อ ตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย เพื่ อ เชิ ญให้ ผู้ถือ หุ้ นเสนอรายชื่ อ บุ คคลที่ เ ห็ นว่ า มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์พิจารณาสรรหาของ
บริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม
2565 บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่ อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระเข้ามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก กลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการ โดยพิ จารณาแล้ ว ว่ า บุ ค คลที่ มี ร ายชื่ อ ข้ า งต้ น เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี
ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้าน
ทักษะที่จําเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
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ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นเป็น
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนนําเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิ จารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้
พิ จารณาแล้วว่า นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ และพล.ต.อ.ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ กรรมการซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง
3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลํ า ดั บ ที่ 2 และคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดัง
ปรากฏในเอกสารแนบลําดับที่ 5
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการพิ จารณาเลือกตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบั ญญั ติบริ ษัท มหาชนฯ และข้ อ บั ง คั บของบริ ษัท ฯ ข้ อ 42 ได้ กํา หนดให้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนั ส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลั กษณะอื่ น ตามระเบี ยบข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ หรื อตามที่ ท่ี ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นจะพิ จารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลั ก เกณฑ์ และจะกํ า หนดไว้ เ ป็ น คราว ๆ ไป หรื อ ให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการ
ดําเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ
และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (-สามล้านห้าแสนบาท-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้ า 4 จาก 51

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่
จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา
ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

22,000

-

- กรรมการบริษัท

17,000

-

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

-

22,000

- กรรมการชุดย่อย

-

17,000

คณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- สําหรับค่าเบี้ยประชุมบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สําหรับประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สําหรับกรรมการชุดย่อย

2) ค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อ่น
ื : - ไม่มี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปีท่ผ
ี ่านมา ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ

2563

2564

2565

2,388,000

3,000,000

3,500,000

-

-

-

ค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อ่น
ื

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000
บาท (-สามล้านห้าแสนบาท-) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กําหนดให้ท่ป
ี ระชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ นได้ กํา หนดให้ บริ ษัทจดทะเบี ยนต้ อ งจั ดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
(ซึ่ งไม่ ใ ช่ ผู้สอบบั ญชี รายเดิ ม) เป็ นผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจํ า ปี 2565 สํ า หรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากพิ จารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ตามที่ สํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กํ า หนด มี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
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จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้ การเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ เพื่ อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้
1) นายอําพล จํานงค์วัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4664 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกําหนดค่าตอบแทนสําหรับการสอบบัญชี ประจําปี 2565 (Audit Fee) ใน
จํ า นวนไม่ เ กิ น 1,855,000 บาท (-หนึ่ ง ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่ น ห้ า พั นบาทถ้ ว น-) ทั้ ง นี้ หากมี ง าน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําไตรมาสและประจําปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจพิ จารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิ เศษเป็นกรณี ๆ ไป รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีและ
การกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 3
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพั นธ์ หรือส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2565 กําหนดค่าตอบแทน
สําหรับการสอบบัญชี ประจําปี 2565 ในจํานวนไม่เกิน 1,855,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพั น
บาทถ้วน-) ตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสื อบริคณห์สนธิ ข้อ
3. เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้ครอบคลุมสอดคล้อง และรองรับกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
จึ งเสนอให้ แก้ ไ ขวั ตถุ ประสงค์ เ ดิ มจํ านวน 4 ข้ อ ยกเลิ กวั ตถุ ประสงค์ เ ดิ มจํ านวน 27 ข้ อ และเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ใหม่จํานวน 22 ข้อ ดังนั้น จํานวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลง
จากเดิมซึ่งมีจํานวน 89 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จํานวน 84 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลํ า ดั บ ที่ 4 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้
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ข้อความเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 89 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ข้อความใหม่
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 84 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่ อให้ครอบคลุมสอดคล้อง และรองรับกับ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้ รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการผู้ มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการจดทะเบี ย นกั บ กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่จ
ี ะเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตราประทับเดิม

ตราประทับใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
บริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่ มเติม
ข้อบังคับข้อที่ 57 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ข้อที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่ มเติม

57

ตราของบริษัทให้ใช้ดังนี้ที่ประทับไว้นี้

ตราของบริษัทให้ใช้ดังนี้ท่ป
ี ระทับไว้น้ี
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัท และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก
เรี ย บร้ อ ยจึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้
กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ
เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา

14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้อง และสถานที่ไว้สําหรับการประชุม และขอให้
ท่ า น ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ / ห รื อ ล ง ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ม อ บ ฉั น ท ะ ผ่ า น ร ะ บ บ DAP e-Shareholder Meeting ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับ
มอบฉันทะ กรุณาศึ กษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึ กษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบลําดับที่ 6
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ
ผ่านทาง E-mail comsec@dv8.co.th หรือ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง จะต้องส่งถึงบริษัทฯ
ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่ อยืนยันตัวตน โดยผู้รับ
มอบฉันทะจะได้รับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ เพื่ อใช้ล็อคอิน (Login)
เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่ อเป็นหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่ได้ติดต่อธุรกรรมกับบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึ กษารายละเอียดของนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ท่ี www.dv8.co.th
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม สามารถส่ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ท่ี comsec@dv8.co.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฐพล เกษมวิลาศ
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุ ธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์
ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพี ยงรูปแบบ
เดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1.

นายนําชัย

2. นายประยนต์

หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ลาเสือ

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายพู นสุข

โตชนาการ

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นายศรศักดิ์

แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม

5. นายธนัย

ชรินทร์สาร

6. นายประจวบ

อุชชิน

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

7. นายธนรัฐ

ธนาวุฒว
ิ ัฒนา

กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นายกฤช

เอทเตอร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน และ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

10. นายปรีดิ์ธนัช

โสรัต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการลงทุน

11. นางสาวสุพรรณี

คลํา้ มณี

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

12. นายสุนันท์

กีรติวัฒนพิ ศาล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จํากัด

13. นายจิโรจ

ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

14. นายวรุณ

แซ่เฮ้ง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

โดยมีกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference call (WebEX) จํานวน 7 ท่าน (ลําดับที่ 1 - 4,
6 - 7, 12) และเข้าร่วมประชุม ณ สํานักงานของบริษัทฯ จํานวน 7 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ นายวรุณ แซ่เฮ้ง ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตุการณ์ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
กรรมการที่ลาประชุม
1.

นายโชติพันธุ์

เตียวิวัฒน์

กรรมการ และ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

เริ่มการประชุม
นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวกชกร รักษาสุข
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”)
เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนให้ ท่ี ประชุ มทราบถึ งข้ อมู ลของบริ ษัทฯ โดย ณ ปั จจุ บันบริ ษัทฯ มี ทุนจดทะเบี ยน และทุ นชํ าระแล้ ว
จํานวน 1,430,416,192 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น และในปีน้ีบริษัทฯ ได้กําหนดการจัด
ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 จะเป็น
บุคคลผู้ท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ณ วันที่ 26
มีนาคม 2564
หน้ า 9 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจํานวน 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 88 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ และมีจํานวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEX ซึ่ง
ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวม 26 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 1,166,961,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 1,430,416,192 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่ อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มเข้าสู่การพิ จารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงมติการนับ
คะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี้
1.

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กลับไปยังหน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่
ปุ่มลงคะแนน เลือกการลงคะแนน และกดยืนยัน ภายในระยะเวลาการเปิดให้ลงคะแนน
3. เมื่อเสร็จสิ้นการนําเสนอในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปิดโหวต หรือลงคะแนนเสียง พร้อมทั้ง
แจ้งระยะเวลาในการโหวต หรือลงคะแนนเสียง ตามแต่ละวาระที่มีการกําหนดไว้ สําหรับผู้ท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
4. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะดําเนินการให้ท่ีประชุมพิ จารณาเลือกตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกําหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. เพื่ อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ดําเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิ จารณาวาระต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนั้นให้ช้ีขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิ จารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออก
เสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคํานวณ
8. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีท่ีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม ขอให้ท่านส่งคําถามซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระที่กําลัง
พิ จารณา โดยมีข้น
ั ตอน ดังนี้
-

สําหรับผู้ท่ีต้องการสอบถามข้อมูล ให้กลับไปยังหน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ส่งคําถาม”
โดยท่านสามารถพิ มพ์ ข้อความคําถาม และกดยืนยัน ซึ่งคําถามดังกล่าวจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

-

เมื่อถึงช่วงเวลาในการตอบคําถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นตามคิวคําถามที่เข้ามาในระบบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิด
ไมค์บนระบบ WebEx เพื่ อถามคําถามด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวก เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคําถามนั้น ๆ แทน
ผู้ท่ส
ี ่งคําถามเข้ามา โดยจะแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้งก่อนเริ่มอ่านคําถาม

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคําถาม หากคําถามในลําดับถัดมา มีลักษณะคล้ายกับคําถามก่อนหน้า หรือบริษัทฯ
ได้ตอบคําถามไปเรียบร้อยแล้ว

-

ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการตอบคําถามไม่เพี ยงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการตอบคําถามทั้งหมดที่มีเข้ามาในระบบ ผ่านทาง
รายงานการประชุม ซึ่งจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ประชุมนี้ โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

-

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีคําถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิ จารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่ อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพั นธ์ 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25
มีนาคม 2564 ถึงวันที่16 เมษายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และไม่มีการส่งคําถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรม
พั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม ซึ่งไม่มีการคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ และได้ส่ง
สําเนาเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่ อประกอบการพิ จารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุม
พิ จารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563
เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ นายกฤช เอทเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นําเสนอต่อที่ประชุมถึง ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามลําดับ
นายกฤชฯ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปี 2562 โดย
สรุปดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

โครงสร้างรายได้
ค่าสื่อโฆษณา

-

103.71

รับจ้างผลิตสื่อ

-

23.27

38.84

-

จัดคอนเสิร์ต
การขาย

2.08

8.26

-

41.27

รายได้รวม

40.92

176.51

ต้นทุนรวม

42.76

132.16

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

(1.84)

44.35

-

14.00

กิจการร่วมค้า

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้อ่น
ื
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

20.03

285.27

76.60

(272.97)

1.44
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โดยในปี 2563 เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรั สโควิ ด - 19 (COVID - 19) ส่ ง ผลทํ า ให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตได้ จึงทําให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้ในส่วนการดําเนินงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในปี
2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งได้ดําเนินการลงทุนเข้าซื้อกิจการในปีท่ีผ่านมา ได้แก่ รายได้จากสื่อโฆษณา
ณ จุดขาย (In-store Radio) จํานวน 103.71 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ยูทูป
(YouTube) จํานวน 23.27 ล้านบาท และรายได้จากโครงการลงทุนในกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ซึ่งดําเนินการในการจัดทํา
และติดตั้งป้ายประชาสัมพั นธ์อัจฉริยะ ผ่านโครงการค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพั นธ์อัจฉริยะ ของสํานักงาน
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย จํ านวน 41.27 ล้ านบาท ส่ งผลทํ าให้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ มี รายได้ เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่อนคิ ดเป็ นร้ อยละ
331.35 ซึ่ งจากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่ารายได้ จากสื่ อโฆษณา ณ จุ ดขาย (In-store Radio) ถื อเป็ นรายได้ หลั กของ
บริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 58.76 ของรายได้รวมในปี 2563 จึงขอรายงานรายได้จากส่วนการดําเนินงานดังกล่าว
เพิ่ มเติมแยกตามสถานที่ขายสินค้า (Supermarket / Hypermarket) ซึ่งเป็นร้านค้ารายได้หลัก ดังนี้
สถานที่ขายสินค้า(Supermarket / Hypermarket)

รายได้ (ล้านบาท)

1. ร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven

27.37

2. ห้างค้าปลีก Big C

22.21

3. ห้างค้าส่ง Makro

11.24

4. Tops Supermarket

10.97

5. ร้านสะดวกซื้อ Mini Big C

3.15

6. ร้านสะดวกซื้อ Family Mart

0.72

7. ห้างค้าปลีก Max Value

0.18

ทั้งนี้ นายกฤชฯ ยังได้รายงานถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยสรุป คือ ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จํานวน
613.60 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.13 หนี้สินรวม จํานวน 111.08 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
141.69 และส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 502.52 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.18 อย่างไรก็ตาม สําหรับในส่วน
ตัวเลขหนี้สินที่เพิ่ มขึ้น มิได้เกิดจากหนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่บริษัทฯ แต่เป็นเพี ยงตัวเลขหนี้สินทางบัญชีเท่านั้น
นางสาวสุรีย์ภรณ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการดําเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การ
ฟื้ นฟู กิจการ ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานที่มีการเติบโตขึ้น เพื่ อให้เกิดการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ในปี
2564 นี้ ฝ่ายบริหารจึงมุ่งเน้นแผนการดําเนินธุรกิจเพื่ อสร้างรากฐาน และการลงทุน โดยแบ่งวิธีการดําเนินงานออกเป็น 3
ลักษณะ ดังนี้
วิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโต

Expansion

กลุ่มธุรกิจ

การดําเนินธุรกิจ

o
o
o
o

Diversify

Balance

Media

Commerce

International
Market

In-Store
Activation
E-Sport
Influencer

o Products
o Service

o Middle East
o CLMV
o China

1) Expansion: การขยายการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Media โดยการขยายรูปแบบการดําเนินการ ซึ่งมุ่งเน้นไปยังช่องทาง
ออนไลน์ โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1.1)

สื่อโฆษณา ณ จุดขาย :In-Store Media ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสัมปทานในการดําเนินการให้แก่ร้านค้า
ต่ าง ๆ ตามที่ คุณกฤชฯ ได้ รายงานในช่ วงต้ น และสํ าหรั บในปี น้ี บริ ษัทฯ มี แผนในการขยายธุ รกิ จไปสู่ การเป็ นผู้
ให้บริการในการติดตั้ง บริหารจัดการตามร้านค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือสัญญาสัมปทานของบริษัท
ฯ รวมไปถึงการพั ฒนาช่องทางในการเสนอบริการ (Platform) เพื่ อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ได้
ผ่านช่องทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง
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1.2)

การดํ า เนิ นกิ จ กรรมคอนเสิ ร์ ต หรื อ อิ เ วนต์ (Event) :Activation โดยมุ่ ง เน้ นการขยายเพิ่ มเติ มไปสู่ การดํ า เนิ น
กิจกรรมในลักษณะ Festival และ Exhibition ซึ่งอัตราการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของธุรกิจ
Exhibition มี อั ต ราสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 10.70 (ข้ อ มู ล ปี 2559 - 2563) และคาดว่ า ภายหลั ง จากสถานการณ์ โ ควิ ด
(COVID-19) ธุรกิจ Exhibition ก็ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการศึ กษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในลั ก ษณะ Music Event ซึ่ ง มี ก ารคาดการณ์ อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี
(CAGR) ในปี 2560 - 2567 อยู่ท่ีร้อยละ 13.40 แต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
(COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้มากเท่าที่ควร ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ จะ
มุ่งเน้นไปที่การดําเนินกิจกรรมในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก

1.3)

ธุรกิจ E - Sport บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นํา 5 อันดับแรกของประเทศไทย ในด้านการจัดกิจกรรม
ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จ E - Sport ด้ วยเห็ นว่ าเป็ นกลุ่ มธุ รกิ จที่ มีอัตราการเติ บโตค่ อนข้ างมาก โดยในช่ วงต้ นจะ
มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ให้บริการในการบริหารจัดการแก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจ E - Sport ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มี
ข้อได้เปรียบจากฐานลูกค้าเดิมซึ่งใช้บริการสื่อโฆษณา In-Store Media ที่อาจมีความสนใจขยายตลาดไปสู่กลุ่ม E
-Sport

1.4)

ผู้ผลิต Content และ Influencer โดยตั้งเป้าหมายในการผลิต Series และจัดตั้ง Community ในปี 2564 ซึ่งจะ
เป็ น ฐานสํ า คั ญ ในการสร้ า งศิ ล ปิ น (Influencer) ของบริ ษั ท ฯ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ใ นอนาคต เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2) Diversify: การกระจายธุรกิจสู่การให้บริการด้าน E-commerce และมองหาโอกาสในการสร้าง Platform รวมถึงพั ฒนา
สู่ Ecosystem ของธุรกิจ โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
2.1)

การขายสินค้า : Products โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันคู่ค้า
หรือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโต และมีศักยภาพ และ 2) เป็นตัวแทนในการ
จําหน่ายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโต และมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

2.2) ผู้ให้บริการ : Service พั ฒนา Platform เพื่ อเป็นผู้ให้บริการในด้าน E-Commerce และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
จั ดจํ าหน่ ายสิ นค้ าออนไลน์ ให้ แก่ ผู้ประกอบการต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามทิ ศทาง แนวโน้ มของการค้ าในปั จจุ บัน และ
อนาคตที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทําการค้าเพิ่ มมากขึ้น
3) Balance: ศึกษา และเตรียมความพร้อมในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่ อเพิ่ มช่องทางในการขายสินค้าและบริการ ซึ่ง
การศึ กษา และการเตรียมความพร้อมดังกล่าว เป็นการเตรียมการเพื่ อรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ จากการ
ดําเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
ทั้งนี้ นางสาวสุรีย์ภรณ์ฯ ยังได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่ มเติมถึงระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพั ฒนา และเพิ่ มศักยภาพให้กับองค์กร เพื่ อตอบสนองต่อทิศทาง แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และการ
พั ฒนาต่าง ๆ ของเทคโนโลยี เพื่ อเสริมสร้างความยั่งยืนในอนาคต ดังนี้
แผนการดําเนินงานช่วงที่ 1: ปี 2564 - 2565
วางรากฐาน เพิ่ มการลงทุน และเตรียมความพร้อมในการวางทิศทางและกลยุทธ์เพื่ อการเติบโต โดยให้ความสําคัญต่อ
การพั ฒนาใน 3 ด้าน คือ บุคลากร กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยี
แผนการดําเนินงานช่วงที่ 2: ปี 2566 - 2567
กําหนดทิศทาง แนวโน้มในการดําเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมากจาการดําเนินงานในช่วงที่ 1 และเริ่มวาง
แผนการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่ อมุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem สําหรับการดําเนินธุรกิจขององค์กร
แผนการดําเนินงานช่วงที่ 3: ปี 2568 - 2569
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ ม และต่อยอดธุรกิจจากผลการดําเนินงานธุรกิจซึ่งได้ลงทุนในระยะการดําเนินงานที่ 1 และ 2
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เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่ อทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ
โดยที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่ อย สํ า หรั บรอบระยะเวลาบั ญชี สิ้นสุ ด วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งได้ ผ่า นการตรวจสอบจาก คุ ณจิ โ รจ
ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ บริษัทฯ จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่ อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของทุกปี จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ ทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้น
ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาระสําคัญของงบการเงินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวม

580.93

613.60

หนี้สินรวม

95.13

111.08

รายได้รวม

127.02

176.51

10.45

1.44

0.007

0.001

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน (บาท)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจําปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประจําปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 54 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปีหักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 52 กําหนดห้ามมิให้บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี
ขาดทุนสะสมเป็นจํานวน 1,974.87 ล้านบาท จึงขอให้ท่ีประชุมพิ จารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกําไรสําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 32 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี 2564 กรรมการที่ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งมีจํานวน 4 ท่าน คือ 1) นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล 2) นายธนัย ชรินทร์สาร 3) นายประจวบ อุชชิน
และ 4) นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิ จารณาถึงความเหมาะสม
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมพิ จารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1) มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นายนํ า ชั ย หล่ อ วั ฒ นตระกู ล กลั บ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายธนัย ชรินทร์สาร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน้ า 15 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
3) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายประจวบ อุชชิน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,163,731,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 42 ได้กําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิ จารณา
และอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดําเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และ
เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ฯ จึ ง ขอให้ ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

22,000

-

- กรรมการบริษัท

17,000

-

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

-

22,000

- กรรมการชุดย่อย

-

17,000

คณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- สําหรับค่าเบี้ยประชุมบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สําหรับประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สําหรับกรรมการชุดย่อย
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เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
2) สิทธิประโยชน์อ่น
ื : -ไม่มีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี
2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2564
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 45 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

และ/หรือ

(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562)
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาวนงลักษณ์ พั ฒนบัฒฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
5) นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
7) นางสาวกชมน ซุ่นห้วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้ง ความเป็นอิสระของบริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอไม่มีความสัมพั นธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พิ จารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2564 และพิ จารณา
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เอกสารแนบลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
อนุ มัติกําหนดค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย เป็ นจํ านวนเงิ นไม่ เกิ น 3,095,000 บาท ทั้ งนี้ หากมี งาน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําไตรมาส และประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจพิ จารณากําหนด
ค่าใช้จ่ายพิ เศษเป็นกรณี ๆ ไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 – 2564 ดังนี้
2562
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม)

2563

1,570,000

2564

1,760,000

1,840,000

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

300,000

150,000

-

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จํากัด

300,000

250,000

235,000

ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด

180,000

180,000

180,000

180,000

/1

50,000

220,000

170,000

310,000

ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด
กิจการร่วมค้า DCORP – DLI
บริษัท เรฟโวลูชัน ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี
เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด

310,000

ค่าบริการอื่น
รวม
หมายเหตุ :

/1

-

-

-

2,530,000

2,560,000

3,095,000

เป็นการคิดค่าสอบบัญชีเพี ยงระยะเวลา 1 ไตรมาส

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ป
ี ระชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ป
ี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายนามที่เสนอข้างต้น และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 3,095,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติท่ป
ี ระชุม
เห็นด้วย

คะแนนเสียง

ร้อยละ

1,166,961,008

100%

ไม่เห็นด้วย

0

0%

งดออกเสียง

0

-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเพิ่ มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.10 นาiิ กา
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เอกสารแนบลําดับที่ 2

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ
อายุ 68 ปี
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จํานวนปีท่เี ป็นกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
o การประชุมคณะกรรมการบริษัท (12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.07% (ณ วันที่ 30/12/2564)
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา :
o ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์
o ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (นรต.31)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Accreditation Program (DAP 144/2018)
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี :
2555 – 2557

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิ พากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
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รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อายุ 65 ปี
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปีท่เี ป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
o การประชุมคณะกรรมการบริษัท (12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.02% (ณ วันที่ 30/12/2564)
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา :
o วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP 223/2016)
o Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016)
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี :
2559 – 2560

อธิบดีกรมเจ้าท่า - กระทรวงคมนาคม

2557 – 2559

ผู้ตรวจราชการ - กระทรวงคมนาคม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิ พากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทก
ั ษ์ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
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เอกสารแนบลําดับที่ 2

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

พล.ต.อ.ดร.ประวุฒิ ถาวรศิริ
อายุ 66 ปี
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จํานวนปีท่เี ป็นกรรมการ : 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2565 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 30/12/2564)
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา :
o ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
o ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
o ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP 2018)
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี :
2558

ที่ปรึกษา (สบ 10) - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิ พากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
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เอกสารแนบลําดับที่ 3

ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565
คณะกรรมการบริ ษัท เห็ นควรให้ เสนอต่ อที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้ น ประจํ าปี 2565 พิ จารณาอนุ มัติแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี จาก
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด สํานักงานตั้งอยู่ท่ี ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1) นายอําพล จํานงค์วัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663

และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4664

และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369

และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
พร้ อ มทั้ ง กํ า หนดค่ า ตอบแทนสํ า หรั บ การสอบบั ญ ชี ประจํ า ปี 2565 ในจํ า นวนไม่ เ กิ น 1,855,000 บาท ทั้ ง นี้ หากมี ง าน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําไตรมาส และประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจพิ จารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิ เศษ
เป็นกรณี ๆ ไป
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพั นธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว แต่ อ ย่ า งใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีในช่วง 3 ปีท่ผ
ี ่านมา

2563

2564

2565

1,760,000

1,840,000

1,480,000

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

150,000

-

-

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จํากัด

250,000

235,000

50,000

ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด

180,000

180,000

100,000

ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด

50,000/1

220,000

60,000

กิจการร่วมค้า DCORP – DLI

170,000

310,000

165,000

บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เรฟโวลูชัน ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด
ค่าบริการอื่น
รวม
หมายเหตุ :

/1

310,000
-

-

-

2,560,000

3,095,000

1,855,000

เป็นการคิดค่าสอบบัญชีเพี ยงระยะเวลา 1 ไตรมาส
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รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ท่เี สนอแก้ไขเพิ่ มเติม

1

(13) ประกอบกิ จ การค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ

(8) ประกอบกิ จ การค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ

เครื่ อ งใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ ช่ า งทุ ก ประเภท สี

เครื่ อ งใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ ช่ า งทุ ก ประเภท สี

เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่อง
ทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์
อุ ป กรณ์ ป ระปา รวมทั้ ง อะไหล่ แ ละอุ ป กรณ์ ข องสิ น ค้ า
ดังกล่าวทุกชนิด

2

(36) ประกอบกิจการประมูลเพื่ อขาย สินค้าและรับจ้างทําของตาม

(22) ประกอบกิจการค้า นําเข้า ส่งออก ประมูลราคา เสนอ ขาย

วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง หมด ให้ แ ก่ บุ ค คล คณะบุ ค คล นิ ติ บุ ค คล

เช่ า เช่ า ซื้ อ สิ น ค้ า และรั บ จ้ า งทํ า ของ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์

ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้ งหมด ให้ แก่ บุคคล คณะบุ คคล นิ ติบุคคล ส่ วนราชการ
และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3

(37) บริ ษั ทมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะออกหุ้ น ในราคาสู ง กว่ า มู ล ค่ า ของหุ้ น
ที่กําหนดไว้

(26) บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้นเพื่ อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน
ทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ ในราคาเท่ากับ ตํ่ากว่า หรือสูงกว่า
มูลค่าของหุ้นที่กําหนดไว้

4

(70) ผลิต นําเข้า หรือค้า ซึ่งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ

(59) ผลิ ต นํ า เข้ า ส่ ง ออก วิ จั ย พั ฒนา ประกอบ จั ดจํ า หน่ า ย

เครื่ อ งโทรคมนาคม อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ และ

เช่า ให้เช่า รับซื้อ รับจ้าง ปรับปรุงสภาพ บํารุงรักษา หรือ

อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องทั้งหมด

ค้าซึ่งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องกระจาย
เสี ยง เครื่ องโทรคมนาคม อุ ปกรณ์ รับสั ญญาณโทรทั ศน์
จอภาพแสดงผล อุปกรณ์แสดงภาพ เครื่องฉายภาพ ระบบ
ควบคุม อะไหล่ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องทั้งหมด

5

(6) ประกอบกิ จ การค้ า ข้ า ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า ว มั น สํ า ปะหลั ง
ผลิ ตภั ณฑ์ มันสํ าปะหลั ง ข้ าวโพด งา ถั่ ว พริ กไทย ปอ นุ่ น
ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผล ไม้ ของป่า สมุนไพร หนัง

-ยกเลิก-

สั ตว์ เขาสั ตว์ สั ตว์ มีชีวิต เนื้ อสั ตว์ ชําแหละ นํ้ าตาล อาหาร
สัตว์ และพื ชผลทางเกษตรทุกชนิด
6

(7)

ประกอบกิ จการค้ า เครื่ องจั กร เครื่ องยนต์ เครื่ องมื อกล
เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกําเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พั ดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีด
ไฟฟ้าเครื่องสูบนํ้า เครื่องทําความร้อน เครื่องทําความเย็น
เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง

-ยกเลิก-

เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งเคหภั ณ ฑ์ เครื่ อ งเฟอร์ นิ เ จอร์
อุ ปกรณ์ ไฟฟ้า อุ ปกรณ์ ประปา รวมทั้ งอะไหล่ และอุ ปกรณ์
ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

หน้ า 23 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 4
ลําดับ
7

วัตถุประสงค์เดิม
(8)

วัตถุประสงค์ท่เี สนอแก้ไขเพิ่ มเติม

ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป
เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์

-ยกเลิก-

บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
8

(11)

ประกอบกิ จ การค้ า ทอง นาก เงิ น เพชร พลอย และ
อัญมณีอ่น
ื รวมทั้งวัตถุทําเทียมสิ่งดังกล่าว

9

(12)

-ยกเลิก-

ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบ
พิ ม พ์ ห นั ง สื อ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น เ ค รื่ อ ง คํ า น ว ณ
เครื่ อ งพิ ม พ์ อุ ป กรณ์ ก ารพิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ หนั ง สื อ พิ ม พ์

-ยกเลิก-

ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สํานักงานทุกชนิด
10

(14)

ประกอบกิ จ การค้ า พลาสติ ก หรื อ สิ่ ง อื่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสําเร็จรูป

11

(15)

-ยกเลิก-

ประกอบกิ จการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รั บ
รั ก ษาคนไข้ แ ละผู้ ป่ ว ยเจ็ บ รั บ ทํ า การฝึ ก สอน และอบรม

-ยกเลิก-

ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์การอนามัย
12

(16)

ประกอบกิ จการทํ านา ทํ าสวน ทํ าไร่ ทํ านาเกลื อ ทํ าป่ าไม้
ทําสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปสุสัตว์

13

(17)

-ยกเลิก-

ประกอบกิ จ การโรงสี โรงเลื่ อ ย โรงงานไสไม้ แ ละอบไม้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่อง
เคลื อ บ โรงงานผลิ ต เครื่ อ งปั้ นคื น เผา โรงงานอั ด ปอ
โรงงานสกัดนํ้ามันพื ช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้ า โรงงานปั่ นด้ า ย โรงงานย้ อ มและพิ ม พ์
ลวดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ คอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี

-ยกเลิก-

โรงงานผลิ ต อาหารสํ า เร็ จ รู ป โรงงานสุ ร า โรงงานแก๊ ส
โรงงานบุ ห รี่ โรงงานนํ้ า ตาล โรงงานผลิ ต เครื่ อ งใช้
พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบาน
ประตู แ ละหน้ า ต่ า ง โรงงานแก้ ว โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
14

(18)

ประกอบกิ จ การโรงพิ ม พ์ รั บ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
จําหน่าย และออกหนังสือพิ มพ์
ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

15

(19)

16

(20) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

-ยกเลิก-ยกเลิก-ยกเลิก-

หน้ า 24 จาก 51
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วัตถุประสงค์เดิม

17

(22) ประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ โรงงานถลุ ง แร่ แยกแร่ แปร
สภาพแร่ หลอมแร่ แต่ ง แร่ สํ า รวจแร่ วิ เ คราะห์ แ ละ

วัตถุประสงค์ท่เี สนอแก้ไขเพิ่ มเติม

-ยกเลิก-

ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
18

(23) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง
อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่ น สถานพั ก

-ยกเลิก-

ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายนํา้
19

(27) ประกอบกิ จ การตั ด ผม แต่ ง ผม เสริ ม สวย ตั ด เย็ บ และ
ซักรีดเสื้อผ้า

20

(28) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้ง
เอกสาร

21

-ยกเลิก-

-ยกเลิก-

(30) ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง และให้บริการ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่ นนํ้ายากันสนิม
สํ า หรั บ ยานพาหนะทุ ก ประเภท รวมทั้ ง บริ ก ารติ ด ตั้ ง

-ยกเลิก-

ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
22

(42) ทําการซื้อ ขาย เช่า หรือแลกเปลี่ยน จัดหา หรือทําให้ได้ซึ่ง
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ห รื อ ไ ด้ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น ที่ ดิ น ห รื อ
ผลประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง มี ห รื อ ไม่ มี แ ร่ หรื อ สิ น แร่ อ่ื น ๆ
เหมืองแร่ สิทธิเกี่ยวกับแร่ อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ

-ยกเลิก-

ใบอนุญาตการเช่าสิทธิเรียกร้อง หรือใบอนุญาต หรือสิทธิ
ในเหมืองและสิทธิอ่น
ื ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
23

(43) ทําการเป็นผู้จัดการ ตัวแทน วิศวกร ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการ การจัดหาที่ดิน การปรับปรุง การจัดธุรกิจ การทํา
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ การสื บ สวน การเจาะสํ า รวจ หรื อ การ
จําหน่ายที่ดินซึ่งมีแร่ เหมืองแร่ สิทธิในเหมืองแร่ อาชญา

-ยกเลิก-

บัตร ประทานบัตรหรือ ใบอนุญาตการเช่า สิทธิเรียกร้อง
หรื อ ใบอนุ ญ าต หรื อ สิ ท ธิ ใ นเหมื อ งและสิ ท ธิ อ่ื น ๆ ทั้ ง ใน
และนอกประเทศ
24

(46) ประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต เหล็ ก โรงงานรี ด และหล่ อ
หลอมโลหะ โรงงานสังกะสี

-ยกเลิก-

25

(47) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

-ยกเลิก-

26

(48) ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่มและบุหรี่

-ยกเลิก-
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27

(52) ประกอบกิ จ การทํ า และรั บ จ้ า งทํ า ค้ น หา สํ า รวจ พั ฒ นา

วัตถุประสงค์ท่เี สนอแก้ไขเพิ่ มเติม

ผลิตปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่าง
อื่ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง งาน รวมทั้ ง อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง

-ยกเลิก-

วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ท้ั ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
28

(53) ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นํ้ามันเชื้อเพลิง
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท นํ้ า มั น ห ล อ ลื่ น ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ถ่ า น หิ น
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สถานีบริการนํ้ามัน

-ยกเลิก-

เชื้อเพลิง คลังนํ้ามันการขนส่ง และขนส่งผลิตภัณฑ์ทาง
ท่ อ ทั้ ง ส่ ง เข้ า มาจํ า หน่ า ยภายในและส่ ง ออกไปจํ า หน่ า ย
ต่างประเทศ
29

(54) ทําการประมูลเพื่ อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้ง

-ยกเลิก-

ภายในและภายนอกประเทศ
30

(68) ประกอบกิจการค้าขายนํา้ มัน แร่

-ยกเลิก-

31

(69) ประกอบกิจการปั๊มแก๊ส

-ยกเลิก-

32

-ไม่ม-ี

(15) ประกอบกิ จ การให้ คํ า ปรึ ก ษา ฝึ ก อบรม และบริ ก ารด้ า น
กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ

33

-ไม่ม-ี

(17) ประกอบกิ จการยื่ นคํ าขอให้ ธนาคารหรื อสถาบั นการเงิ นออก
หนังสือคํ้าประกัน เพื่ อคํ้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และปฏิบัติ
ตามสั ญญาของบุ คคล คณะบุ คคล หรื อนิ ติ บุ คคลอื่ น ต่ อ
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

34

-ไม่ม-ี

(20) ประกอบกิ จ การศึ กษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย วางแผน ออกแบบ
และให้คําปรึกษาต่าง ๆ เช่น จัดทําโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ใช้
ในการศึ กษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการทําฐานข้อมูลทุก
ประเภท การจัดทําระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ การจัดทําและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารหน่วยงานและองค์กรเพื่ อการ
ว า ง แ ผน ก า ร จั ดก า ร แ ล ะ ก า ร จั ดอ ง ค์ ก ร ทุ ก ปร ะ เ ภท
ตลอดจนนํ า ไ ปใ ช้ ปร ะ โ ยชน์ ใ นกิ จกา ร ของบริ ษั ทตา ม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

หน้ า 26 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 4
ลําดับ

วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ท่เี สนอแก้ไขเพิ่ มเติม

35

-ไม่ม-ี

(23) ทําการประมูลสอบราคาซื้อ จ้าง เช่า ประกวดราคาซื้อ จ้าง
เช่า ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติ หรือวิธีการทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อขายสิ นค้ าตามวั ตถุ ประสงค์ ให้ กับส่ วน
ราชการและองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

36

-ไม่ม-ี

(24) เข้ า ทํ า การประมู ล หรื อ เข้ า ทํ า สั ญ ญากั บ องค์ ก รเอกชน
องค์กรของรัฐบาล หรือองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
รั บเหมาก่ อ สร้ า ง การติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ทุกประเภท และการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึง
การเข้ าร่ วมทุ นกั บองค์ กรเอกชน หรื อองค์ กรรั ฐบาลเพื่ อ
กระทําการดังกล่าว

37

-ไม่ม-ี

(25) ประกอบกิจการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

38

-ไม่ม-ี

(27) บริษัทมีสิทธิท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสาร
หนี้ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อ่ื น ใดที่ อ อกโดย
บริษัทแก่ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

39

-ไม่ม-ี

(50) ประกอบกิ จ การเป็ น ผู้ จั ด จํ า หน่ า ย ผู้ นํ า เข้ า ผู้ ส่ ง ออก ซึ่ ง
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์
สื่อสาร ซอฟต์แวร์ ให้บริการข้อมูลโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้คําปรึกษาประเมินความ
เสี่ยง ออกแบบวางแผน ติดตั้งระบบ และฝึกอบรม

40

-ไม่ม-ี

(51) ประกอบกิ จ การวิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา รวมถึ ง การ
ติดตั้งโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และระบบคอมพิ วเตอร์ เช่น
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย
และการบํารุงรักษา (ซอฟต์แวร์) รวมถึงขาย จําหน่าย จ่าย
โอน เช่า ให้เช่าซื้อ และซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้ า 27 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 4
ลําดับ
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41

-ไม่ม-ี

(52) ประกอบกิ จ การค้ า เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ พ ร้ อ ม
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งและอะไหล่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง ระบบไอที ระบบ
เครือข่าย เครื่องคํานวณ เครื่องพิ มพ์ พร้อมอุปกรณ์และ
วั ส ดุ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง ระบบสํ า รองไฟ ระบบปั่ นไฟ ระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว อุปกรณ์การ
สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทให้บริการซ่อมแซม
บํารุงรักษาของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การบริ ก ารติ ด ตั้ ง ให้ คํ า ปรึ ก ษา การบริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและจํ า หน่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ท่เี กี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท

42

-ไม่ม-ี

(53) ประกอบกิจการจัดจําหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และซ่อม
บํารุง ป้ายประชาสัมพั นธ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพต่าง ๆ

43

-ไม่ม-ี

(54) ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ
ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้า ระบบสายแลน (LAN) และอุ ป กรณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

44

-ไม่ม-ี

(55) ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซม บํารุงรักษา
วางระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม และอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ สถานี
โทรศัพท์เคลื่อนที่

45

-ไม่ม-ี

(56) ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ พั ฒนา จําหน่าย ให้บริการ
ให้คําปรึกษา ซ่อมแซม บํารุงรักษาคอมพิ วเตอร์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์ แ วร์ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

46

-ไม่ม-ี

(57) รับเป็นที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการความรู้

47

-ไม่ม-ี

(58) ประกอบกิจการให้บริการผู้เชี่ยวชาญในงานบริการเฝ้าระวังภัย
คุกคามทางเครือข่าย และไซเบอร์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลจราจร

48

-ไม่ม-ี

(71) ประกอบกิ จการสํ ารวจ ศึ กษา วิ จัย วางแผน ออกแบบ ให้
คําปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง ดําเนินการจัดหาและติดตาม
ประเมินผลโครงการระบบประปา และระบบพั ฒนานํ้าสะอาด
ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศทุกแห่ง

หน้ า 28 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 4
ลําดับ
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49

-ไม่ม-ี

(79) ประกอบกิ จ การผลิ ต รั บ ซื้ อ และจํ า หน่ า ย พลั ง งานลม
พลั ง งานนํ้ า ก๊ า ซชี ว ภาพ หรื อ ไบโอแก๊ ส ก๊ า ซธรรมชาติ
พลั ง งานชี ว มวล พลั ง งานไฮโดรเจน พลั ง งานไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable
Energy) พลังงานทดแทน (Alternative Energy) พลังงาน
ท ด แ ท น เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต ค ว า ม ร้ อ น ( Renewable Heat)
พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหิน พลังงาน
ความร้ อ นใต้ พิ ภพ พลั ง งานความร้ อ น ความร้ อ นร่ ว ม
พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง บ น ห ลั ง ค า ( Solar PV
Rooftop) แผงเซลล์ เซลล์ แสงอาทิ ตย์ พลั งงานจากคลื่ น
และกระแสนํา้ ทะเล (Tidal and Current Energy)

50

-ไม่ม-ี

(80) ประกอบกิจการผลิต จําหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
กังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม โซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์
อิ น เวอเตอร์ แผงโซล่ า เซลล์ ระบบโซล่ า เซลล์ อุ ป กรณ์
ควบคุมการชาร์จ (Solar charge controller) วัสดุในการ
ผลิ ต แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ อุ ป กรณ์ พ ลั ง งานทดแทน
อุ ปกรณ์ ประหยั ดพลั งงาน อุ ปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

51

-ไม่ม-ี

(82) ประกอบกิจการสํารวจ ศึกษา วิจัย และให้คําปรึกษาทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม และทรั พ ยากรธรรมชาติ จั ด ทํ า รายงาน
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และรายงานการติ ด ตาม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงการทุ กประเภท วางแผน
พั ฒนาบริหาร และดําเนินการต่าง ๆ เพื่ อพั ฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท

52

-ไม่ม-ี

(83) ประกอบกิ จ การรั บ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ ศึ ก ษาวิ จั ย และ
ติดตามผลทางด้านนํ้า นํ้าเสีย อาหาร อากาศ ขยะมูลฝอย
ดิ น แ ล ะ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง วั ส ดุ แ ล ะ ก า ร ห ล ง เ ห ลื อ จ า ก
อุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรม แร่ ธ าตุ แ ละสารต่ า ง ๆ
ตลอดจนศึ กษาติ ด ตามผลกระทบโครงการต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ วิ เ คราะห์ ศึ ก ษา วิ จั ย และ
ติดตามผลดังกล่าว

53

-ไม่ม-ี

(84) จัดหา ออกแบบ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
จําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครบวงจร

หน้ า 29 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 5

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวคือ
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
อนึ่ ง “ความสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ ” ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดในข้ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่ อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

หน้ า 30 จาก 51

เอกสารแนบลําดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล
อายุ 66 ปี
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

จํานวนปีท่เี ป็นกรรมการ : 5 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2559 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
o การประชุมคณะกรรมการบริษัท (12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 30/12/2564)
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา :
o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP 140/2010)
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี :
2559 – ก.ค. 2558

กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)

2555 – 2558

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ส
ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิ พากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทก
ั ษ์ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
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เอกสารแนบลําดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายพู นสุข โตชนาการ
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปีท่เี ป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
o การประชุมคณะกรรมการบริษัท (12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 30/12/2564)
ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา :
o ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
o หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
o CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP)
o Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021)
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี :
ก.พ.2562 – ปัจจุบัน
2559 – 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
ที่ปรึกษาสหกรณ์, ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด

2556 – 2558

รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์, เหรัญญิก และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิ พากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิ พากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิ ทักษ์ทรัพย์
หน้ า 32 จาก 51
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพี ยงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการส่งเอกสารเข้าร่วมประชุม
1.

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่ อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม
2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน และใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
1.2 ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP eShareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนดไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 5
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่ อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้กรรมการอิสระ ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ต้ังแต่วันที่ 23
มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) เลือกกรรมการอิสระที่
ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะ ท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และเอกสาร
ประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ1) หรือ 2.2) ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
2.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 2.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
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3. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่ อมอบฉันทะ (แบบ ก.) ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดย
กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) พร้อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วน
ราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง เอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ1) หรือ 2.2)
ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
3.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 3.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
3.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ
4. ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
4.1 ผู้ แทนนิ ติบุคคลสามารถลงทะเบี ยน เพื่ อเข้ าร่ วมประชุ ม หรื อ มอบฉั นทะผ่ านระบบ e-Service Platform ได้ ต้ั งแต่ วันที่ 23
มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ใน
ส่วน “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อที่ 2) ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
4.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 4.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
4.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ทางอีเมล (E-mail) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ
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เอกสารที่ใช้ในการประชุม
1)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ที่ แนบมาพร้ อมหนั งสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้ กรอกข้ อความครบถ้ วน
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และผู้ถือ
หุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) แบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสํ า หรั บผู้ แทนนิ ติบุคคล ซึ่ งได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนถู กต้ อง และลงลายมื อชื่ อของผู้ แทน
นิติบุคคล
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
* หากอํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คลประกอบด้ ว ยการลงนามของกรรมการตั้ ง แต่ 2 ท่ า นขึ้ น ไป กรุ ณ าดํ า เนิ น การ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2)
2.2) กรณีมอบอํานาจ
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมต้องดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม WebEx เพื่ อเข้าร่วม
ประชุ ม ได้ ท่ี https://www.webex.com/downloads.html และสามารถใช้ คอมพิ วเตอร์ ตั้งโต๊ ะ คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ๊ ค แท๊ ปเล็ ต หรื อ
โทรศั พท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป เข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือInternet
Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ
การถามคําถามในที่ประชุม ได้ท่ี “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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1.

การ Log-in เข้าสู่ระบบ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถล็ อ กอิ น (Log-in) เข้ า สู่ ร ะบบ e-Service Platform ได้ ต้ั ง แต่ เ วลา 13.00 น. ด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้

(Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th/Account เมื่อเข้าสู่ระบบ eService Platform ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพื่ อเข้าสู่ระบบ Webex เพื่ อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
E-AGM
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
-

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ท่ีประชุมพิ จารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะ
เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทําในเวลาที่
กําหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่
เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายใน
เวลาที่ระบบกําหนดได้

-

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุก
ประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

-

หากผู้ถือหุ้นได้กําหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้วให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้
ถือหุ้นกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ

3. การนับผลการลงคะแนน
-

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

-

ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดําเนินการตามที่กําหนดนั้น โดย
ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

-

หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคําถาม
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคําถามระหว่างการประชุม ให้เลือกกดปุ่ม “ส่งคําถาม” เพื่ อพิ มพ์ ส่งคําถามเข้ามาในระบบ
โดยสามารถเลือกถามคําถามล่วงหน้าในแต่ละวาระได้
5. การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนําภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้ มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ

***ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อ่น
ื รับทราบ***
กรณี มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรุณาติดต่อ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท | บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 204 2601
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14

ให้มีการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุม
สามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 16

ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติหรือเพื่ อ
พิ จารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ ติดต่อกันสาม
(3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย

ข้อ 17

ให้สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่
อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด ทั้งนี้ บริษัทและคณะกรรมการต้องอํานวยความสะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การ
ลงคะแนนเสียงให้กระทําโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ

ข้อ 18

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)

จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2)

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
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(3)

ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่
ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพี ยงบางคน โดยระบุช่ือผู้มอบฉันทะ และ
จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 19

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจํ านวนผู้ ถือหุ้ นทั้ งหมด ซึ่ งถื อหุ้ นรวมกั นไม่ น้อยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํ านวนหุ้ นที่ จําหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้น
ยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และ
อย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่น้ไี ม่จําต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 20

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 21

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุม
เมื่ อที่ ประชุ มได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ผู้ ถือหุ้ นซึ่ งถื อหุ้ นรวมกั นไม่ น้อยกว่ า หนึ่ งในสาม (1/3) ของจํ า นวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ท้ง
ั หมดอาจขอให้ท่ป
ี ระชุมพิ จารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิ จารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิ จารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรค
สอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิ จารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 22

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ ามี คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2)

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค)

การทํ า แก้ ไ ข หรื อยกเลิ กสั ญญาเกี่ ยวกั บการให้ เ ช่ ากิ จการของบริ ษัททั้ งหมดหรื อบางส่ วนที่
สํ าคั ญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่ นใดเข้ าจั ดการธุ รกิ จของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิ จการกั บ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่ มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท
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เอกสารแนบลําดับที่ 7

ข้อ 23

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้ น ทั้ งนี้ เว้ นแต่ การออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 24

ในการกํ า หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ นอกจากที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ กํ า หนดไว้ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ข้อ 25

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี้
(1)

พิ จารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม

(2)

พิ จารณาและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี

(3)

พิ จารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน

(5)

พิ จารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี

(6)

กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการใช้ QR Code
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ได้พัฒนาระบบเพื่ อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจําปี และรายการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่ อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้
1.

เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดเพื่ อดูข้อมูลรายงานประจําปี
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR
CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
1.

เปิดแอป Line จากนั้น แตะที่รูป Scan QR ในช่องค้นหา หรือเลือกหัวข้อ add friend (เพิ่ มเพื่ อน) แล้วแตะ
ไอคอน QR

2. สแกน QR โดยหันกล้องถ่ายรูป ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดเพื่ อดูข้อมูลรายงานประจําปี

หน้ า 40 จาก 51

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั2วไปซึ2งเป็ นแบบที2ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื2 อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที2 5) พ.ศ.2550
เขียนที7
วันที7
(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

อยูเ่ ลขที7
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (DV8)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
W Wนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี W
£ หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
£ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนใดคนหนึ7งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื7อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 ในวั น พฤหั ส บดี ท2 ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่ า นระบบ DAP eShareholder Meeting หรื อที7จะพึงเลือ7 นไปในวัน เวลา และสถานที7อื7นด้ วย
กิจการใดที7ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนันW ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื%อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื%อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื%อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื%อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที7มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื7อแยกการลงคะแนนเสียงได้
แบบมอบฉันทะ ก. : หน้ า 1 จาก 1

ติดอากรแสตมป์
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
20 บาท
(แบบที2กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที2จะมอบฉันทะที2ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื2 อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที2 5) พ.ศ.2550
เขียนที7
วันที7
(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

อยูเ่ ลขที7
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (DV8)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
W Wนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี W
£ หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
£ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
£ (3) นายนําชัย หล่ อวัฒนตระกูล
อายุ 66
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เลขที7 191/43 ชันW 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรื อ
£ (4) นายพูนสุข โตชนาการ
อายุ 68
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เลขที7 191/43 ชันW 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คนใดคนหนึ7งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื7อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 ในวั น พฤหั ส บดี ท2 ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่ า นระบบ DAP eShareholder Meeting หรื อที7จะพึงเลือ7 นไปในวัน เวลา และสถานที7อื7นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังW นี W ดังนี W
วาระที2 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2564
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
วาระที2 2

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี2ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564
- วาระเพื7อทราบ ไม่มีการลงมติ -

แบบมอบฉันทะ ข. : หน้ า 1 จาก 5

วาระที2 3
£
£
วาระที2 4
£
£
วาระที2 5
£
£

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2564 สินv สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล และการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรั บ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 สินv สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังv กรรมการแทนกรรมการที2ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
ชื7อกรรมการ
พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

ชื7อกรรมการ
นายศรศักดิx แสนสมบัติ
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

ชื7อกรรมการ
พล.ต.อ.ดร.ประวุฒิ ถาวรศิริ
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
วาระที2 6
£
£

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2565
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง

วาระที2 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังv ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2565
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง

£
£
วาระที2 8
£
£
วาระที2 9
£
£

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ2มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ ไขเพิ2มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. เพื2อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ2มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี2ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง

แบบมอบฉันทะ ข. : หน้ า 2 จาก 5

วาระที2 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ2มเติมข้ อบังคับของบริษัท เพื2อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เปลี2ยนแปลงตราประทับของบริษัท
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
วาระที2 11 พิจารณาเรื2 องอื2น ๆ (ถ้ ามี)
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที7ไม่เป็ นไปตามที7ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใW ห้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
W ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที7ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี
ที7ที7ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื7 องใดนอกเหนือจากเรื7 องที7ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที7มีการแก้ ไขเปลี7ยนแปลงหรื อ
เพิ7มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
กิจการใดที7ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที7ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที7ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื7อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ :
1. ผู้ถื อ หุ้น ที7 ม อบฉัน ทะ จะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื7อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที7มีวาระที7จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที7ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ7มเติมได้ ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
แบบมอบฉันทะ ข. : หน้ า 3 จาก 5

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (DV8)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที7 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting หรื อที7จะพึงเลือ7 นไปในวัน เวลา และสถานที7อื7นด้ วย
£ วาระที7
£
£
£ วาระที7
£
£
£ วาระที7
£
£
£ วาระที7
£
£
£ วาระที7
£
£

เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง
เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
£ ไม่เห็นด้ วย
£ งดออกเสียง

แบบมอบฉันทะ ข. : หน้ า 4 จาก 5

£ วาระที7

เรื7 อง เลือกตังv กรรมการ (ต่ อ)
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

£ เห็นด้ วย

£ ไม่เห็นด้ วย

£ งดออกเสียง

ชื7อกรรมการ
ชื7อกรรมการ
ชื7อกรรมการ
ชื7อกรรมการ
ชื7อกรรมการ
ชื7อกรรมการ

แบบมอบฉันทะ ข. : หน้ า 5 จาก 5

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที2ใช้ เฉพาะกรณีท2 ผี ้ ูถอื หุ้นที2เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตังv ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านันv )
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื2 อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที2 5) พ.ศ. 2550
เขียนที7
วันที7
(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

อยูเ่ ลขที7
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง7 เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (DV8)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
W Wนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี W
£ หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
£ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที7
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
£ (3) นายนําชัย หล่ อวัฒนตระกูล
อายุ 66
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เลขที7 191/43 ชันW 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรื อ
£ (4) นายพุนสุข โตชนาการ
อายุ 68
ปี ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เลขที7 191/43 ชันW 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คนใดคนหนึ7งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื7อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 ในวั น พฤหั ส บดี ท2 ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่ านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting หรื อที7จะพึงเลือ7 นไปในวัน เวลา และสถานที7อื7นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังW นี W ดังนี W
£ มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
W
7ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
£ มอบฉันทะบางส่วน คือ
£ หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
£ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
W
เสียง

เสียง
เสียง

แบบมอบฉันทะ ค. : หน้ า 1 จาก 5

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังW นี W ดังนี W
วาระที2 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2564
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง
วาระที2 2

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี2ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564
- วาระเพื7อทราบ ไม่มีการลงมติ -

วาระที2 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2564 สินv สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง

£
£
วาระที2 4
£
£
วาระที2 5
£
£

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล และการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรั บ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 สินv สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังv กรรมการแทนกรรมการที2ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

นายศรศักดิx แสนสมบัติ
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

พล.ต.อ.ดร.ประวุฒิ ถาวรศิริ
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

วาระที2 6
£
£

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2565
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง

วาระที2 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังv ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2565
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง

£
£
วาระที2 8
£
£

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ2มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ ไขเพิ2มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. เพื2อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ2มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
แบบมอบฉันทะ ค. : หน้ า 2 จาก 5

£ เห็นด้ วย
วาระที2 9
£
£

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี2ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง

วาระที2 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ2มเติมข้ อบังคับของบริษัท เพื2อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เปลี2ยนแปลงตราประทับของบริษัท
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง
วาระที2 11 พิจารณาเรื2 องอื2น ๆ (ถ้ ามี)
£ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
£ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย
เสียง £ ไม่เห็นด้ วย
เสียง £ งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที7ไม่เป็ นไปตามที7ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใW ห้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
W ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที7ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที7
ที7ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื7 องใดนอกเหนื อจากเรื7 องที7ระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณี ที7มีการแก้ ไขเปลี7ยนแปลงหรื อ
เพิ7มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
กิจการใดที7ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที7ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที7ข้าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื7อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื7อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี 7 ใช้ เฉพาะกรณี ที?ผ้ ูถือหุ้นที? ปรากฏชื? อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง7 ให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน7
2. หลักฐานที?ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที?มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื?อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที?มีวาระที?จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที?ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ?มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบมอบฉันทะ ค. : หน้ า 3 จาก 5

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (DV8)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที7 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting หรื อที7จะพึงเลือ7 นไปในวัน เวลา และสถานที7อื7นด้ วย
£ วาระที7
£
£

เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย

£ วาระที7
£
£

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W

£ วาระที7

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W

£ วาระที7

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย

£ วาระที7
£
£

เสียง £ งดออกเสียง

เรื7 อง

£ เห็นด้ วย
£
£

เสียง

เรื7 อง

£ เห็นด้ วย
£
£

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เรื7 อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที7เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี W
£ เห็นด้ วย

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

แบบมอบฉันทะ ค. : หน้ า 4 จาก 5

£ วาระที7

เรื7 อง เลือกตังv กรรมการ (ต่ อ)
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

เสียง £ ไม่เห็นด้ วย

เสียง £ งดออกเสียง

เสียง

ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย
ชื7อกรรมการ
£ เห็นด้ วย

แบบมอบฉันทะ ค. : หน้ า 5 จาก 5

