
 

 
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

รูปแบบการประชุม : เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษทัฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) การประชุมผูถื้อ
หุ้นคร้ังน้ี บริษทัฯจึงไดจ้ดัประชุมโดยผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษทัไม่มีการจดั ลงทะเบียนหนา้งาน  
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วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  แบบแจง้การประชุม พร้อมรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหนงัสือเชิญประชุม ในรูปแบบ
รหสัคิวอาร์ (QR Code) 

  2.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 
 3.  ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4.  ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
 5.  ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
 6.  วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 
 7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค 
 8.  การใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหนงัสือ

เชิญประชุม 
 9.  ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 10. ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บริษทั สแกน อินเตอร์ 

จ ากดั (มหาชน) 
 11. แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
      

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 บริษทั 
สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ รัชดา เลขท่ี 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดมี้การบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรน าเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2 : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2564 ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยสรุปผลการด าเนินงานใน
ปี 2564 ไดด้งัน้ี 
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เหตุการณ์ส าคัญ 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้เข้าท าสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซ้ือหุ้น กับบริษัทพลังงานใหญ่จากประเทศ
ญี่ปุ่ น “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 
SZG ไดเ้ขา้ท าสัญญาขายหุ้นของบริษทั เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั (TJN) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั สแกน อินเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน)  ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ iCNG และ iLNG  โดย SZG ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยราคาเสนอซ้ือทั้งโครงการ 639.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 412.0 ล้านบาท โดย
ภายหลงัการเขา้ร่วมลงทุน จะท าให้สามารถขยายฐานลูกคา้ผูใ้ช ้ iCNG และ iLNG เพ่ิมขึ้น คาดการณ์ยอดขาย iCNG จาก
เดิม 5,000 MMBTU ต่อวนั เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 10,000 MMBTU ต่อวนั 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขายหุ้นจ านวน 49% ของ TJN ให้แก่ SZG แลว้เสร็จ ส่งผลให้บริษทัฯ 
ไดรั้บเงินสดจ านวน 313.1 ลา้นบาท จากการท าสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซ้ือหุ้น ดงักล่าว อยา่งไรก็ดีส าหรับงบประจ าปี 
2564 บริษทัฯ ยงัไม่ไดบ้นัทึกรายไดใ้นส่วนน้ี 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้เข้าท าสัญญาซ่อมบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.มูลค่ากว่า 195 ล้านบาท 

 โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสัญญา 2 ปีมูลค่ากว่า 195 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพ
ของ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ียงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากพนัธมิตร คู่คา้ อย่างต่อเน่ือง ในการท าหนา้ท่ี
ผูบ้ริหาร จดัการ ด าเนินการ ควบคุม ดูแลงานปฏิบติัการและงานซ่อมบ ารุง เพื่อให้ปตท. สามารถจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติได้
อย่างต่อเน่ือง โดยในการปฏิบติังานตามสัญญา บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการดว้ยความสมบูรณ์
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ทัว่
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงมีจ านวนสถานีรวมกว่า 150 สถานี 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  ชนะการประมูลและเข้าท าสัญญางานขนส่ง ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 
กับ ปตท. จ านวน 2 สัญญา รวมมูลค่า 179 ล้านบาท 

โดยสัญญาทั้ง 2 ฉบบัเป็นการด าเนินการรับจา้งขนส่งก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) สถานีหลกั (Mother Station) 
ปตท. ลาดหลุมแกว้ และ ปตท.สามโคก ไปยงัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(Daughter Station) ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 179 ลา้นบาท  ทั้งน้ี เร่ิมด าเนินงานและรับรู้รายไดจ้ากสัญญาใหม่น้ีตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนธนัวาคม 2564 ตามล าดบั  แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพการเป็นผูน้ าดา้นการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต ์(NGV) และความเช่ียวชาญของการผลิตและให้บริการ NGV 

บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้เร่ิมด าเนินการ  
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิม่ขึน้อีก 7 โครงการ รวมก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ 

ส าหรับปี 2564 บริษทั สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD)  
เพ่ิมอีก 7 โครงการ ท าให้ปัจจุบนั COD ไปแลว้รวม 17 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ จากก าลงัการผลิต
ท่ีไดล้งนามสัญญามาแลว้ทั้งหมดกว่า 19 เมกะวตัต์ ท าให้บริษทัไดรั้บส่วนแบ่งก าไรจากโครงการฯ ดงักล่าว ส าหรับปี 
2564 ทั้งหมดจ านวน 13 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2564  บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัท สแกน ไอซีที จ ากัด เพ่ือให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือจดัตั้งบริษทัยอ่ย "บริษทั 
สแกน ไอซีที จ ากดั" หรือ SCAN ICT โดย SCN เขา้ถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายและปรับ
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โครงสร้างกิจการงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต และ
โทรทศัน์ ซ่ึงมีการพฒันาและขยายตวัอยู่เสมอในทุกภาคธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้าก SCAN ICT ประจ าปี 2564 รวม
จ านวน 31.4 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ือรองรับและกา้วทนัเทคโนโลยีท่ีเขา้สู่ยคุดิจิทลัต่อไป 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 2563 2564 % YoY 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,495.7 1,685.9 12.7% 
EBITDA 303.9 314.2 3.4% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 43.4 69.0 59.0% 
อัตราก าไร EBITDA (%) 20.3% 18.6% -1.7% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 2.9% 4.1% 1.2% 

รายได้ 
รายได้ส าหรับปี 2564 เท่ากับ 1,685.9 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุมาจาก  

(1) ราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้น ท าให้ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมมีความตอ้งการในการใชเ้ช้ือเพลิงประเภท iCNG เพ่ิมขึ้น  

(2) รายไดค้่าซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซ NGV เพ่ิมขึ้นจากการท่ี SCN ควา้ชยัชยะสัญญาซ่อมบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.  

(3) ยอดขนส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจากการท่ีมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงความส าเร็จจากการชนะการ
ประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติม  

(4) เร่ิมรับรู้ยอดขายอะไหล่และอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจ Automotive ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564  

(5) ยอดขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโซลาร์รูฟทอ็ป ปรับตวัเพ่ิมขึ้น และ  

(6) การเร่ิมรับรู้รายไดจ้าก SCAN ICT ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 จึงส่งผลให้รายไดป้รับตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
EBITDA ส าหรับปี 2564 เท่ากับ 314.2 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการ
ขายและบริการท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัในทุกภาคธุรกิจ ประกอบกบัความสามารถในการท าก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการขนส่งจากปริมาณการใชก้๊าซธรรมชาติท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้นและการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติไดดี้ขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา รวมถึงความสามารถในการท าก าไรจากการเร่ิมจ าหน่ายอะไหล่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาน
ยนต์ และการรับรู้ก าไรจากการเร่ิมด าเนินธุรกิจ ICT นอกจากน้ียงัสามารถรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม
ผา่น GEP และ SAP ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงส่งผลให้ EBITDA เพ่ิมขึ้น 10.3 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิส าหรับ 2564 เท่ากับ 69.0 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 59.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยเป็นผลจากก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นใน
ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง รวมถึงความส าเร็จจากการเขา้
ไปลงทุนในบริษทัร่วมทั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมือง มินบู ประเทศเมียนมา และจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาผ่านบริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั ท่ียงัคงด าเนินการสร้างสร้าง
ก าไรไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ในปี 2564 กล่าวคือ ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ยานยนต ์และ ธุรกิจ ICT จึงท าให้ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 

ทั้งน้ีส าหรับงบประจ าปี 2564 บริษทั ไดรั้บผลกระทบจากการมียอดคา้งช าระของลูกค้าอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของ
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐานบญัชี TFRS 9 จ านวน 37.8 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ดี หากลูกคา้มีการช าระเขา้มาจะท าให้บริษทัฯ สามารถบนัทึกกลบัเขา้มาเป็นรายไดใ้นภายหลงั และบริษทัฯ มี
ค่าใช้จ่ายพิเศษจ านวน 11.0 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากการโอนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติประเภท iCNG ไปยงับริษทั 
เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั (TJN) เพื่อจ าหน่ายหุ้น 49% ของ TJN ให้กบับริษทัพลงังานยกัษ์ใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่ น 
“Shizuoka Gas Company Limited (SZG)”  ซ่ึงหากหักผลกระทบตามมาตรฐานบญัชี TFRS 9 และค่าใช้จ่ายพิเศษท่ีกล่าว
ขา้งตน้ออกไป จะท าให้บริษทัฯ บนัทึกก าไรประจ าปี 2564 จ านวน 117.8 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 171.4  เทียบกบัปีก่อนหนา้) 
 
รายได้อ่ืนๆ และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2563 2564 % YoY 
รายไดอ้ื่น ๆ 66.7 63.4 -4.9% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 75.8 72.0 -5.0% 

รายได้อ่ืนๆ  
รายได้อ่ืน ๆ ส าหรับปี 2564 เท่ากับ 63.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลกัมาจากในไตรมาส 1 
ปี 2563 บริษทัรับรู้รายไดอ้ื่นจากการเวนคืนท่ีดินของกรมทางหลวงมูลค่า 23.0 ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส าหรับปี 2564 เท่ากับ 72.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็น
ผลมาจากรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา จ านวน 59 ลา้นบาท  
(ลดลงร้อยละ 14.0% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า) เน่ืองจากในปี 2564 GEP มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นส าหรับการเตรียมควาพร้อมเพื่อ
เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลงัคาผา่นบริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั (SAP) จ านวน 13 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 83.1% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ เน่ืองจากมี COD เพ่ิมขึ้นเป็น 10 เมกกะวตัตใ์นปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 
หมายเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 : พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ของบริษทั ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และไดรั้บการตรวจสอบและรับรองงบดงักล่าว
จากผูส้อบบญัชี คือ นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั (“KPMG”) โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัท าไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.scan-inter.com) และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี
แลว้โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม (บาท) 2563 2564 เปลี่ยนแปลง % 

สินทรัพยร์วม 5,486,183 5,647,006 160,823 2.9% 
หน้ีสินรวม 2,901,532 2,954,711 53,179 1.8%   
ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,584,651 2,692,295 107,644 4.2% 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 43,368 68,227 24,859 57.3% 
ก าไรต่อหุ้นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.04 0.06 0.02  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 2563 2564 เปลี่ยนแปลง % 

สินทรัพยร์วม 5,168,697 5,172,644 3,947 0.08% 
หน้ีสินรวม 2,614,149 2,655,388 41,239 1.58% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,554,548 2,517,256 (37,292) (1.46)% 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (5,086) 13,708 8,622 (369.52)% 
ก าไรต่อหุ้นท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.00) 0.01 0.01  

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษทัไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 : พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรของบริษัท  ส าหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 
ก าหนดว่า บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทั
ได้จัดสรรทุนส ารองจ านวน 60 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ครบถว้นแลว้ 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล  
การจัดสรรเงินก าไรสุทธิ  2562 2563 2564 

ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 195.9 43.37 69.01 
อตัราก าไรสุทธิงบการเงินรวม (บาทต่อหุ้น) 0.16 0.04 0.06 
ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 219.48 (5.08) 13.71 
อตัราก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุน้) 0.18 0.00 0.01 
อตัราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)  0.1000 0.0425 0.0550 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 120.00 51.00 66.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม) 61% 118% 96% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 54.7% 1,003.9% N/A 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงิน
ก าไรของบริษทั  ส าหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัรา
หุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 66 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี บริษทัไดมี้การจดัสรรทุนส ารองเต็มจ านวน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ทั้งน้ีให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และ
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จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่ายจากก าไรสะสม ภายใตอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ร้อยละ 20 ทั้งน้ีการให้สิทธิดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก่อน 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 : พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ซ่ึงบญัญติัไวส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ถือเป็นการประชุมปีท่ี 8 หลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระจ านวน 3 ราย ดงัน้ี 

1. นายช านาญ วงัตาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายธญัชาติ กิจพิพิธ    กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์บริษทั www.scan-inter.com และแจง้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งน้ีเม่ือถึงก าหนดการปิดรับวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบวาระดงักล่าวแต่อยา่งใด 

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั องคป์ระกอบคณะกรรมการ คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการ
แต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั จึงเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหน่ึงวาระ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการ
เสนอช่ือเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ ถึงคุณสมบติั ความรู้ และ
ประสบการณ์ (โดยมติเอกฉนัท ์และไม่รวมกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี) เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง  

โดยกรรมการล าดับท่ี 1 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทั  

http://www.scan-inter.com/
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ส าหรับกรรมการล าดับท่ี 2-3 เป็นกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล และปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา 

ทั้งน้ี ให้กรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในวาระน้ี (เฉพาะกรรมการอิสระ ล าดบัท่ี 1  ท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร) 
ไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัในวาระท่ี 6 ในการประชุมคราวน้ี 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

วาระท่ี 6 : พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ก าหนดว่า “กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีมติเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจ าปี 2565 เฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ 
ค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส เท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพ้ิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบถ่ีถว้นดีแลว้ โดยไดเ้ทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของบริษทัประเภทเดียวกนัท่ีอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาด้วย จึงเห็นชอบให้เสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• กรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล 

ก. ค่าเบีย้ประชุม จ านวนเงิน (บาท) / คร้ัง 

- ประธานกรรมการ 30,000 22,500 15,000 15,000 
- กรรมการ 18,000 18,000 10,000 10,000 
ข. ค่าตอบแทนรายไตรมาส จ านวนเงิน (บาท) / ไตรมาส 

- ประธานกรรมการ 120,000 80,000 - - 
- กรรมการ 64,000 -                                                                                        - - 
ค. โบนัสกรรมการประจ าปี          - ไม่มี - 
ง. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

- ค่าตรวจสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่ากรมธรรมป์ระกนัสุขภาพประจ าปี  ไม่เกิน 30,000 
บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษทั 

ทั้งน้ี หากกรรมการบริษัท รายใดด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าว สามารถเลือกรับ
ค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการตรวจสอบเพียงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงเท่านั้น 
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• กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน
รายไตรมาส ในต าแหน่งกรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินบ าเหน็จ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด 

 
ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการ 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเบ้ียประชุม 891,000 1,280,500 1,614,500 1,607,500 1,394,500 
ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1,568,000 1,554,086.85 1,568,000 1,738,870 1,824,000 
โบนสั - - - -  

รวมทั้งส้ิน 2,459,000 2,834,586.85 3,182,500 3,346,370 3,218,500 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้น
ต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2565 เท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 7 : พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดจ านวนเงินคา่
สอบบญัชีของบริษทั ให้ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไวด้งัน้ี 

มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้  

มาตรา 121 ก าหนดว่า “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั” 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 
เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบญัชี รวมทั้ง KPMG เป็น
บริษทัท่ีให้บริการการสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง สมควรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอื่นใน
สังกดัของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีแทนได ้

รายช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนุญาตเลขท่ี 
จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1) นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต 5565 - 

2) นายณัฐพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ 8829 1 

3) นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้  8179 - 
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ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัทั้งหมดคือ บริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

โดยค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั บริษทัยอ่ย และงบการเงินรวม ส าหรับการสอบทานรายงานทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 
1, 2 และ 3 พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 4,900,000 บาท (ส่ีลา้นเกา้แสนบาทถว้น) ลดลงจากปี 2564 จ านวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2562 2563 2564 2565 

ค่าตรวจสอบบญัชี 6,260,000 5,900,000 5,200,000 4,900,000 

บริการอื่น ๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนทั้งส้ิน 6,260,000 5,900,000 5,200,000 4,900,000 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5565 และ/หรือ นาย ณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8829 
และ/หรือ นางสาวธัญลกัษณ์ เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8179 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี  2565 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และบริษทัย่อย และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกดัของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีเฉพาะบริษทั บริษทัยอ่ย และงบการเงินรวม 
ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และการสอบทานรายงานทางการเงินส าหรับงวด
ไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ.  2565 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,900,000 บาท (ส่ีลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

………………………………………………………………………………………………………. 

บริษทั ได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมมายงับริษทั โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั 
www.scan-inter.com และแจง้ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งน้ีเม่ือถึง
ก าหนดการปิดรับ 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอวาระการประชุมมายงับริษทัแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ีบริษทั ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
(Record date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั 
www.scan-inter.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในพุธท่ี 27 เมษายน 
2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษทั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั รายละเอียดขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 โดยบริษทัจะเปิดระบบให้เขา้ร่วมประชุม
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ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลาประชุมเท่านั้น ในวนัพุธท่ี 27 
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป 

ดงันั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม
และออกเสียงแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ให้กรรมการอิสระท่ีไม่ได้ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  คือ 1. นายวิเชียร          
อุษณาโชติ  2. นายเอกชยั ติวุตานนท ์ 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษทัเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์แทน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  และกรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนใน
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10  มายงับริษทัได้ทาง E-mail : corporatesecretary@scan-inter.com ภายในวันศุกร์ท่ี 22 
เมษายน 2565 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและ
คู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ี์ท่านไดส่้งมาแจง้บริษทั โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชุม  

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคม์อบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัดงัมีรายช่ือและรายละเอียด ตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 4 (หนังสือมอบฉันทะ) โปรดศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอ
แนะน าให้ใชแ้บบ ข.) พร้อมเอกสารหลกัฐานมายงับริษทั ตามท่ีอยู ่ของบริษทั ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

 
เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มท่ีหาก

ท่านมีค าถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทั ตาม
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 โดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาท่ี  corporatesecretary@scan-inter.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2503 
4150 ภายในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 

อน่ึง เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น บริษทัได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ฉบบัน้ี พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในคร้ังน้ี ไวท่ี้เวบ็ไซต์บริษทั 
www.scan-inter.com ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป  

อย่างไรก็ดี หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อ
บริษทัไดท่ี้โทรศพัท ์หมายเลข 0 2503 4116-21 

บริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีมีความเขา้ใจและหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกท่านเป็นอยา่งดีเช่นท่ีผา่นมา   

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

  (นายวิเชียร อุษณาโชติ) 
   ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
สายงานเลขานุการบริษทั 
โทร.0 2503 4116-21 

mailto:corporatesecretary@scan-inter.com
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 นายช านาญ วังตาล       
อายุ  68  ปี        
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ    
การศึกษา  

- ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   (IOD) รุ่นท่ี 114/2558 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 8 เดือน  

การเข้าร่วม การเข้าร่วมประชุมในปี 2564      จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 100.00 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 100.00 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 

2563 - ปัจจบุนั                    กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษทั เอ คิว เอสเตท  (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั                    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส แอล เอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2561              ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 

(1)  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

2563 - ปัจจบุนั                    กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษทั เอ คิว เอสเตท  (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั                    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส แอล เอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(2)  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้)   -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2564    -ไม่มี- 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
นายธัญชาติ กจิพพิธิ 
อายุ   65  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การศึกษา   

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-      Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 171/2556 
-      Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี SET/2555 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมในปี  2564   จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   8/8 100.00 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 23/23 100.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 2/2 100.00 
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 
2563 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 
 (1) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 1 แห่ง ดงัน้ี 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(2) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 5 แห่ง  
2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กรีนเอร์ิธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ธญัณัช โฮลดิ้ง จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 
2534 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 736,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.39 
ถือหุ้นดว้ยตนเอง จ านวน 716,720,000 หุ้น คดิเป็นอตัราร้อยละ 59.73 
ถือหุ้นทางออ้ม (ภรรยา) จ านวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.67 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : บิดาของ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 

นางสาวนริศรา กจิพพิธิ        
 

อายุ  34  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท             กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การศึกษา  

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเส่ียง Imperial College Business School, London  
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 7/2562 

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 32/2560 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 171/2556 
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่น 49/2556 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี SET/2555 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี 8 เดือน   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564   จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/8 75.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 20/23 85.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 0/1     0.00 

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 
2561 – ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานกลยทุธ์ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 
(1) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 1 แห่ง ดงัน้ี 
2561 – ปัจจุบนั                รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานกลยทุธ์ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั                กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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(2) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 13 แห่ง      

2564 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั ธญันชั โฮลดิ้ง จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอมม่ี เอน็จีวี จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั น ้าพอง เอน็จีวี 2558 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอน็ ที เอนเนอจี ก๊าซ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั             กรรมการ บริษทั บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2553 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564         10,000,000 หุ้น หรือ 0.83% 
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รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการอสิระ 

เพ่ือประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

1. นายวิเชียร อุษณาโชติ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

อาย:ุ  66 ปี 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ:  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 355 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

การถือหุ้นในบริษทั: -ไม่มี- 
 

 

2. นายเอกชัย ติวุตานนท์ 
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
อาย:ุ  69 ปี 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ:  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 355 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

การถือหุ้นในบริษทั: -ไม่มี- 
 
 

                                                                     3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย:ุ  65 ปี 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ:  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 355 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

การถือหุ้นในบริษทั: -ไม่มี- 
 

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเวน้ ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงถือว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษ ดงันั้น กรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระดงักล่าว (เวน้แต่ กรณีผูถื้อหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชดัเจนโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
หรือ ค.) 
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นิยามกรรมการอสิระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่

รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และ

ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 

ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได  ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้  22. กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 6 การประชุมผูถื้อหุน้ ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้  3. ขอ้ความอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษทั 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดเเต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเปีนการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แเต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า  (45)  วนั นบัเเต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้
ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัดบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแค่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรดหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมเเละอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเปีนการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้เเก่บริษทั 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
จะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  

ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
 
อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 8 เงินปันผลและเงินส ารอง ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้ 45.   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย            
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้
ช่องทางผา่น Link ของบริษทั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั  

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว่้าจะมอบ
ฉนัทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทนโดยผูถื้อหุ้นสามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

วิธีมอบฉันทะ 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวดงัน้ี 

ก.  ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

ข.  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้นจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึงโดยกาเคร่ืองหมายพร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกา
เคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระตามท่ีบริษทัระบุโดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมายทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูม้อบฉนัทะทุกราย 

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยไม่
สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยูไ่ดเ้วน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้ง
ให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 

▪ ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

- กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน
บตัรประจ าตวัขา้ราชการใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง หากมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุลให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

- กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผู ้

มอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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▪ ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

- กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น (กรรมการ) เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบ

ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล 

- กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซ่ึงกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 
3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
4) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

- กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนกัลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
1) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคลโดยผูถื้อหุ้นสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ  ก. 

หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงโดยแนบเอกสารดงัน้ี 
1.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
1.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

2) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

วาระทัว่ไป 
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนและ/หรือใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลโดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

2) ในกรณีมอบฉันทะผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้นหากผูม้อบ
ฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุม หรือผูด้  าเนินการประชุม จะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมโดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและ/หรือ ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลเฉพาะในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงโดยจะนับ

คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ท่ี

ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินวาระนั้นๆ ทั้งน้ีจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัไดเ้น่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นบางท่านเขา้

มาประชุมเพ่ิมเติมหรือออกจากระบบก่อน 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ  อยูเ่ลขท่ี    ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet    Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Scan Inter Public Company Limited(“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียงดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                   votes as follows 
หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to  votes  
หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
preference share               shares    and have the rights to vote equal to    votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ อายปีุ อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ  
Road                                    Tambol/Kwaeng                                          Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code 

 หรือ/Or 
ช่ือ  อายปีุ อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ     
Road                              Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายวิเชียร อุษณาโชติ  Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or 
 นายเอกชยั ติวุตานนท ์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or 
 นางกรรณิการ์ งามโสภี  Mrs.Kannika Ngamsopee  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2565)(Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓at  2.and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ี
ไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซ่ึงเป็น
ผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held 
on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our 
E-AGM service provider,or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself /ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต/ุRemarks 

ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ  อยูเ่ลขท่ี    ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Scan Inter Public Company Limited(“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียงดงัน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
หุ้นสามญั   หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  
หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ อายปีุ อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ  
Road                                    Tambol/Kwaeng                                          Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code 
หรือ/Or 
ช่ือ  อายปีุ อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name age          years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายวิเชียร อุษณาโชติ  Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or 
 นายเอกชยั ติวุตานนท ์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or 
 นางกรรณิการ์ งามโสภี  Mrs.Kannika Ngamsopee  
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565)(Details of members of the Independent Directors of the Company 
are specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

กรณีเลือกขอ้ 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี   1.ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓at  2.and 
choose one of these members of 
the Indepandent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors  is unable to attend the meeting, the other members of 
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the 
meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be 
held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., 
Ltd., our E-AGM service provider,or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 1 To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, held on 24 December 2021 

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 2 To acknowledge the Company’s operational results in 2021, ended on 31 December 2021  

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the accounting period of 2021, ended on 31 December 2021  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรของบริษัท  ส าหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผล 
Agenda item no. 4 To consider and approve the profit allocation of the Company form operational results in the accounting year 2022 

for dividend payments 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  To elect directors as a whole committee 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  (รายละเอียดขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565)  
To elect each director individually (Details of members of the Profiles of directors who will retire by rotation and 
will be nominated for another term are specified in Enclosure 3 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders) 

1. นายช านาญ วงัตาล              กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
Mr. Chamnarn Wangtal  Independent Director / Audit Committee / Chairman of the Risk 

Management  Committee 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2. นายธญัชาติ กิจพิพิธ                กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง 
Mr. Thanchat Kitpipit                    Director / President of Executive Committee / Nomination,   

Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk 
Management Committee 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
   Ms. Narissara Kitpipit  Director / Executive Director / Risk Management Committee 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors remuneration for year 2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2022 and fixing of the audit fee  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amend ment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself /ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form 
B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Scan Inter Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับ
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใชช่้องทางผ่าน Link ของบริษทั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Electronic 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of  
E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting 
may be held 
 

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

 วาระที่ เร่ือง  
Agenda item no. Re : 

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง] 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ เร่ือง  
Agenda item no. Re : 

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ เร่ือง  
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ เร่ือง  
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 who is a shareholder of Scan Inter Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายวิเชียร อุษณาโชติ Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or 
 นายเอกชยั ติวุตานนท ์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or 
 นางกรรณิการ์ งามโสภี Mrs.Kannika Ngamsopee 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย4ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of 
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors  who is unable to attend the 
meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซ่ึง
เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be 
held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., 
Ltd., our E-AGM service provider,or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I /we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 1 To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, held on 24 December 2021 

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 2 To acknowledge the Company’s operational results in 2021, ended on 31 December 2021  

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the accounting period of 2021, ended on 31 December 2021  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรของบริษัท  ส าหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผล 
Agenda item no. 4 To consider and approve the profit allocation of the Company form operational results in the accounting year 2022 

for dividend payments 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  To elect directors as a whole committee 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (รายละเอียดขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565)  
To elect each director individually (Details of members of the Profiles of directors who will retire by rotation and 
will be nominated for another term are specified in Enclosure 3 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders) 

1. นายช านาญ วงัตาล              กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
Mr. Chamnarn Wangtal  Independent Director / Audit Committee / Chairman of the Risk 

Management  Committee 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2. นายธญัชาติ กิจพิพิธ                กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง 
Mr. Thanchat Kitpipit                    Director / President of Executive Committee / Nomination,   

Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk 
Management Committee 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
   Ms. Narissara Kitpipit  Director / Executive Director / Risk Management Committee 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors remuneration for year 2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2022 and fixing of the audit fee  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself /ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand 
to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Scan Inter Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใชช่้องทางผ่าน Link ของบริษทั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Electronic 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of  
E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting 
may be held 
 
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                                     Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                                   Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                                   Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                                   Votes 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  และ เอกสารประกอบการประชุม  

 

 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
 ส าหรับระบบ iOS  (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
 ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  =>  เลือก QR Code)  =>  สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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    ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว ้มายัง

บริษัทภายใน วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียน

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจ้งบรษิัท โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อน

วนัประชมุ  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ตอ้งการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเข้าร่วมประชุม ดว้ยวิธี

ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูล
ทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ -สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม 

ผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม 

ผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail :      corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์:    

 ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั

ไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

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

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

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

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

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาทีบ่ริษัท*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือ 

มอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภายในวันที ่22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:         corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ทางไปรษณีย ์:   

 ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ  

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

mailto:corporatesecretary@Scan-inter.com
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5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:          corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ทางไปรษณีย:์     

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะถามค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM 
สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์:            corporatesecretary@Scan-inter.com 

• โทรศพัท ์:         02-503-4116-21 

• ทางไปรษณีย ์:    

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

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

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี  ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลังจากที่เจา้หน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดข้างตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุ

ไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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      วนัท่ี...............เดือน.....................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                   Year 

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

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

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

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of  Scan Inter Public Company Limited 

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

                      Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

         (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) บริษทั สแกน อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media (E-AGM) of Scan Inter Public 
Company Limited 
 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-AGM for 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
 f 
                                                            เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพม์ือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an Enclosure 10 by 22 April 2022 
                 (5)  เมื่อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษิัทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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แบบฟอรม์ค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
ของบริษทั สแกน อนิเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (“SCN”) 
ประชุมวันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

เรียน เลขานกุารบรษิัท บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ ............................................................................................................ 

กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง (  ) 

(  ) ผูถื้อหุน้ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

(  ) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ...................................................................... ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

มีค าถามเก่ียวกบัวาระต่าง ๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงันี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต:ุ เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงั SCN ภายในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 

 - ทางโทรสาร   02-503-4150  

 - ทางอีเมล    corporatesecretary@scan-inter.com 

 - ทางไปรษณีย ์มายงั  

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

 บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120  

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ 02-503-4116-21  ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 

mailto:corporatesecretary@scan-inter.com

	000 เอกสารแนบ 0 Cover-rev
	00 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2022 (P1-10)-rev
	เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_ 64 -T -sign (P11-26)
	เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการครบวาระ 2022 (P27-30)
	เอกสารแนบ 4. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 2022 (P.31-32)
	เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น(p.33-35)
	เอกสารแนบ 6 วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ 2022 (p.36-37)
	เอกสารแนบ 7.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 2022 (P38-39)
	เอกสารแนบ 7.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2022 (P.40-44)
	เอกสารแนบ 7.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 2022 (P.45-49)
	เอกสารแนบ 8 การใช้รหัสคิวอาร์ QR Code 2022 (P.50)
	เอกสารแนบ 9 ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้า (P.51-56)
	เอกสารแนบ 10 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - done (P.57)
	เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า - done (P.58)



