
 

 

ที� TC-CP 002/2560  
      
 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เรื�อง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 2/2560 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย:  ประกาศ เรื�อง ห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2556 
 

 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ครั *งที� 2/2560 ประชุมเมื�อวนัพธุที� 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Intouch Board Room เลขที� 349 ชั *น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส  
คอมเพลก็ซ์ ถนนวิภาวดีรังสติ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดงันี * 

1.    อนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ *นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

2.    อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั *งสิ *นประมาณ 767 ล้านบาท 

บริษัทกําหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที�  
10 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 26 เมษายน 2560 ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอให้ที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลตอ่ไป 

3.    อนุมตัิการแต่งตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ  
สอบบญัชี จํากดั มีรายชื�อดงันี * 

(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301  

(2) นายศภุมติร เตชะมนตรีกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3356 

(3) นายเพิ�มศกัดิV วงศ์พชัรปกรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3427 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ภายในวงเงิน 1.86 ล้านบาท  



 

 

ทั *งนี * การแต่งตั *งและการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทจะนําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4.    อนมุตัิเลอืกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี * 

4.1  กรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ มีดงันี * 

4.1.1 นางชรินทร วงศ์ภธูร   กรรมการอิสระ 

4.1.2 ศาสตราจารย์สาํเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ 

4.1.3 นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์  กรรมการ 

       4.2  อนมุตัิเลอืกตั *งกรรมการที�ออกตามวาระ ให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหมอี่กวาระหนึ�ง ดงันี * 

4.2.1 นางชรินทร วงศ์ภธูร   กรรมการอิสระ 

4.2.2 ศาสตราจารย์สาํเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ 

4.2.3 นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์  กรรมการ 

ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 5. อนมุตัิแต่งตั *งกรรมการใหม่เพิ�มเติมจํานวน 1 ท่าน คือ นายวีระศกัดิV กิติวฒัน์ ซึ�งเป็นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลั
เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม (เดิมชื�อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร) ตามสญัญาสมัปทาน ทั *งนี * 
บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

6.    อนมุตัินโยบายและการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ซึ�งได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยได้นําเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 25  
ล้านบาท ทั *งนี * จะนําเสนอเข้าที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

7. อนมุตัิให้แก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ดงันี * 

7.1 เพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีกจํานวน 1 ข้อ เพื�อรองรับการจดัตั *งสาํนกังานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ซึ�ง
ได้รับอนมุตัิจากกรมสรรพากร และการประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงิน ซึ�งได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั 
ดงันี * 

 “ข้อ 28 ประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงิน” 



 

 

7.2 แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท ดงันี * 

เดิม  

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที�แนบ”  

แก้ไขเป็น  

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที�แนบ” 

ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

8.    อนมุตัิเห็นชอบให้เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิหนงัสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํากิจการโดย
คนต่างด้าว ตามข้อกําหนดในบญัชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนําเข้าขอพิจารณาและอนมุตัิในที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีเพื�อยื�นตอ่ กสทช. (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย) 

9.  อนุมตัิเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพุธที� 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวด ี
บอลรูม ชั *นล็อบบี * โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี * 

ระเบียบวาระที� 1 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 

ระเบียบวาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 
มีนาคม 2559 

ระเบียบวาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 

ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
2559 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2559 เป็นเงินปันผล 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560  

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระประจําปี 2560 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั *งกรรมการใหม ่

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 



 

 

ระเบียบวาระที� 10 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท 

ระเบียบวาระที� 11 อนมุตัิข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

ระเบียบวาระที� 12 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

ทั *งนี * บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date) 
ในวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2560  

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 
 
                                                                                (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง)  
                                                                                        ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ  
                                                                      สาํนกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท  
                                                                                      บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 



 สิ�งที�สง่มาด้วย 

 

ประกาศ  

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  

เรื�อง ห้ามการกระทาํที�มีลกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2556  

__________________________________________________________________ 

โดยที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง การ 
กําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สองที�มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
แบบที�สาม ซึ�งต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติ  
จากที�ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเทา่นั 6น 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ�งได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 วนัที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้ว เพื�อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงํากิจการโดย  
คนตา่งด้าวจึงกําหนดข้อห้ามการกระทํา ดงัตอ่ไปนี 6  

1. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตวัแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื�อหลีกเลี�ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแหง่ชาติ เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555  

2. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการถือหุ้ นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้ แทนหรือ 
ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้ นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าสัดส่วน  
จํานวนหุ้นที�ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที�มีสทิธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นที�ถือโดยผู้มีสญัชาติไทย  

3. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการผ่านการที�คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการการดําเนินงาน หรือการแต่งตั 6งกรรมการ หรือผู้บริหาร 
ระดบัสงูของบริษัท  

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้ จัดการ ผู้ อํานวยการ หัวหน้า 
ผู้บริหารด้านจัดซื 6อ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื�นใดซึ�งมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ 
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท 

 

 



 สิ�งที�สง่มาด้วย 

 

4. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพันธ์กับแหล่งที�มาของเงินลงทุนและเงินกู้   
จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การคํ 6าประกันเงินกู้ การให้กู้ เงินในอัตราดอกเบี 6ยตํ�ากว่าราคาตลาด การ 
ประกนัความเสี�ยงทางธุรกิจ หรือการให้สนิเชื�อ ทั 6งนี 6 ในลกัษณะที�มีการเลอืกปฏิบตัิ  

5. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสัญญาเกี�ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา 
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสญัญาที�ให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดงักล่าว  
มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

6. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสญัญาจัดซื 6อจัดจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกับ  
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลกูจ้างหรือพนกังานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดงักล่าวมี  
ผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

7. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล  
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที�มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

8. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) 
หรือสมยอมด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ  

 

ประกาศนี 6ให้มีผลใช้บงัคบัตั 6งแตว่นัที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

 

 

___________________________________ 
               (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา)  

                                                                                                                  ประธานกรรมการ  
                                                                                                                           บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 

 


