
 

 

ที่ TC-CP 003/2562  
       
 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2562  
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย:  1. ประกาศ เร่ือง ห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2556 
 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไทยคม  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่                      
8 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ ถนนวิภาวดีรังสติ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดงันี ้

1. รับทราบการต่อสญัญาจ้างบ ารุงรักษาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ กบั บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

เดือนมกราคม 2562 

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ จ้าง: บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอพพลเิคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (ITAS) 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ผู้ จ้างและผู้ รับจ้าง มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัท
ในสดัสว่นร้อยละ 41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

 

 



 

 

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SAP) ของ ITAS โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. บ ารุงรักษาและด าเนินการทางด้าน Hardware และ Software 

2. ใช้บริการในการปรึกษาและการบริหารระบบคอมพวิเตอร์ 

3. ดแูลระบบงาน Auto Budget ที่ใช้ในการจดัตัง้งบประมาณประจ าปี 

1.5 ระยะเวลาในการว่าจ้าง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 

1.6 มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มลูคา่รวมของรายการ: ประมาณ 6.148 ล้านบาท 

1.7 ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 รายการดงักลา่วจดัเป็นรายการประเภทสนบัสนนุนธุรกิจปกติขนาดกลาง (รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 
1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท) ที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปแต่ไม่มีทรัพย์สินหรือมลูค่าอ้างอิง ซึ่งขนาด
ของรายการดงักลา่ว บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. อนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

3. อนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลส าหรับผล
การด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.36 บาท คิดเป็น
เงินประมาณ 1,491 ล้านบาท เมื่อ วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

4. อนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2562 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีรายช่ือดงันี ้

(1) นายศภุมติร เตชะมนตรีกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3356 

(2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4301 



 

 

(3) นายเกียรตินิยม คณุติสขุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4800 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไมเ่กิน 1.86 ล้านบาท  

ทัง้นี ้การแต่งตัง้และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2562 ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

5. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระในปี 2562 ตามรายละเอียดดงันี ้

กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้
1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 และกรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการ 

ทัง้นี ้การเสนอกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระให้เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว 

6. อนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยเสนอให้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว 

7. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิหนงัสือก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะครอบง า
กิจการโดยคนตา่งด้าว ตามข้อก าหนดในบญัชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องน าเข้าขอพิจารณาและอนุมตัิในที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อยื่นตอ่ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

8. อนุมัติ ใ ห้เ รียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 ในวันอังคารที่  2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.                        
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 
มีนาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562  

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 9 อนมุตัิข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนั
ศกุร์ที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 
 

   (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง)  
           หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัทและก ากบัดแูล  

                                                                                             บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
  



 

 

 
 

ประกาศ  
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)   

เร่ือง ห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว  
พ .ศ.  2556  

__________________________________________________________________ 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการ
กระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ .ศ.  2555 ก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สองที่มีโครงขา่ยเป็นของตนเอง และผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซึ่งต้องก าหนดข้อห้ามการ
กระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

บริษัท ไทยคม จ ากดั )มหาชน ( ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 วนัที่ 28 เดือน มีนาคม พ .ศ.  2556 แล้ว เพื่อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวจึง
ก าหนดข้อห้ามการกระท า ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการโดยผา่นการให้คนตา่งด้าว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ  โทรคมนาคม
แหง่ชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ .ศ.  2555  

2. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผา่นการถือหุ้นโดยคนตา่งด้าวเอง หรือถือผา่นผู้แทนหรือ ตวัแทนของ
คนตา่งด้าว โดยหุ้นดงักลา่วมีสทิธิพิเศษในการออกเสยีงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกวา่สดัสว่น จ านวนหุ้นท่ีถือไว้จริง หรือ
เป็นหุ้นท่ีมีสทิธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นท่ีถือโดยผู้มีสญัชาติไทย  

3. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอ านาจควบคมุหรือมีอิทธิพล  ไม่ว่าโดย ทางตรง
หรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการการด าเนินงาน หรือการแต่งตัง้กรรมการ หรือผู้บริหาร  ระดบัสงูของ
บริษัท  

ผู้บริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ หวัหน้า  ผู้บริหาร
ด้านจัดซือ้ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอ านาจควบคมุหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ  หรือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 



 

 

4. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพนัธ์กบัแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคน
ต่างด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ เช่น การค า้ประกนัเงินกู้การให้กู้ เงินในอัตราดอกเบีย้ต ่ากวา่ราคาตลาด การประกนัความเสีย่ง
ทางธุรกิจ หรือการให้สนิเช่ือ ทัง้นี ้ในลกัษณะที่มีการเลอืกปฏิบตัิ  

5. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผา่นการท าสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา สญัญา แฟรนส์ไชส์ 
)Franchise) หรือสญัญาที่ให้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวกบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือและสญัญาดงักลา่วมีผลเป็นการถ่ายโอน
คา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

6. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าสัญญาจัดซือ้จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับ  
คนต่างด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ หรือลกูจ้างหรือพนกังานของคนต่างด้าวหรือนิติบคุคลในเครือและสญัญาดงักลา่วมีผลเป็น
การถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

7. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ 
โดยมีการจดัสรรหรือแบ่งต้นทนุในการประกอบกิจการในลกัษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่คนตา่งด้าว  

8. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา )Transfer pricing) หรือ
สมยอมด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ  

 

ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 28 เดือน มีนาคม พ ..ศ 2556 

 

 

 

 
 


