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คณะกรรมการ

บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)
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คณะกรรมการบรษิทั

คณุประเสรฐิ บุญสมัพนัธ ์

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสิระ

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 2 ปี 6 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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ศาสตราจารยห์ริญั รดศีร ี

• กรรมการอสิระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 17 ปี 

คณะกรรมการบรษิทั

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

นางชรนิทร วงศภู์ธร

• กรรมการอสิระ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 18 ปี 3 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

ศาสตราจารยส์ าเรยีง เมฆเกรยีงไกร

• กรรมการอสิระ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

• กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 10 ปี 7 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561



7

คณะกรรมการบรษิทั

คณุอาทติยา สุธาธรรม

• กรรมการ

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 1 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

คณุสมประสงค ์บุญยะชยั

• กรรมการ

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 11 ปี 7 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

คณุไพบูลย ์ภานุวฒันวงศ ์

• กรรมการ

• กรรมการบรหิาร

• ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 2 ปี 6 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

คณุเอนก พนาอภชิน

• กรรมการ

• กรรมการบรหิาร

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 7 เดอืน

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561
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คณะกรรมการบรษิทั

คณุเกวก็ บคั ไช

• กรรมการ

• กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา

• กรรมการบรหิาร

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง: 3 ปี

*ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561



การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561

28 มนีาคม 2561
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ระเบยีบวาระที ่1

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ



14

ระเบยีบวาระที ่2 

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้น 

คร ัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 2
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ระเบยีบวาระที่ 2

บรษิทัฯไดม้กีารจดัท ารายงานการประชมุและจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน

14 วนันับแตว่นัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบรษิทั www.thaicom.net และ

ไดจ้ดัสง่ใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้

โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2560 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ตามสิง่

ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

*อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 2

http://www.thaicom.net/
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การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 2

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ
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ระเบยีบวาระที ่3 

รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั

ประจ าปี 2560
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เนือ้หา

เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560

แผนธรุกิจปี 2561



เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560
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ธรุกิจดาวเทียมบรอดแบนด์

➶การสิน้สดุสญัญากบัลกูคา้รายใหญ่ในประเทศไทย และต่างประเทศ

ธรุกิจดาวเทียมแบบทัว่ไป

➶การลดการใชง้านของผูป้ระกอบการดาวเทยีมในประเทศไทย 
➶การสญูเสยีลกูคา้รฐัวสิาหกจิต่างประเทศ

ธรุกิจดาวเทียมบรอดแบนด์

➶ ขายแบนวดิธเ์พิม่จากประเทศไทย อนิโดนีเชยี และอนิเดยี
➶ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตรายยอ่ยเตบิโต110% YoY

ธรุกิจดาวเทียมแบบทัว่ไป

➶ ขายแบนวดิธเ์พิม่จากกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง และ
แอฟรกิา

➶ จ านวนชอ่งโทรทศัน์ดาวเทยีม ณ ต าแหน่ง 78.5 องศาตะวนัออก:
1,003 ชอ่ง (ระบบความคมชดัสงู 143 ชอ่ง)

ธรุกิจเก่ียวเน่ือง

➶ ใหบ้รกิารสือ่สารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูทางทะเล: 20 ล า ในประเทศ
ไทย และญีปุ่น่

➶ จ านวนยอดดาวน์โหลด LOOX TV ~140,000 ราย

เหตุการณส์ าคญัดา้นการคา้ในปี 2560
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อนุมติัการขายหุ้น CSL

ขายหุ้นจ านวน 250 ล้านหุ้น (42.07% ของหุน้ทัง้หมดของ CSL) 
ทีร่าคา 7.80 บาทต่อหุน้ ไดร้บัเงนิจากการขายหุน้ 1,951 ลา้นบาท 
รบัรูร้ายไดใ้นเดอืนมกราคม 2561

ก าไรสทุธิจากการขายหุ้น CSL จ านวนประมาณ 1,885 ลา้นบาท

ปันผลระหว่างกาล 1.36 บาท/หุ้น

การด้อยค่าของสินทรพัย:์ 
3,309 ล้านบาท

 ราคาทีต่ลาดของการเช่าทรานสพ์อนเดอรล์ดลง

 การยกเลกิสญัญาของลกูคา้รายใหญ่

 ความไมแ่น่นอนของดาวเทยีมทดแทน

ค่าเสือ่มราคาของดาวเทียมจะลดลงประมาณปีละ 868 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 2561 จนกระทัง่ส้ินสดุ
สมัปทานในเดือนกนัยายน 2564

เหตุการณส์ าคญัในปี 2560

การด้อยค่าของสินทรพัย์



22*Greater Mekong Subregion

ผลประกอบการของธุรกจิดาวเทยีมปี 2560

ดาวเทียมแบบทัว่ไป

ดาวเทียมบรอดแบนด์

TV

ผลประกอบการธรุกิจดาวเทียม
48%

52%

42%

58%

6,475

8,414

- ดาวเทียมแบบทัว่ไป .
อตัราการใชง้านดาวเทยีมเพิม่ขึน้แต่ราคาขายต่อหน่วย
ลดลงตามราคาตลาด 

การเพิม่ขึน้ของการใชง้านจากลกูคา้กลุม่ประเทศ
อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง*

- ดาวเทียมบรอดแบนด์
อตัราการใชง้านดาวเทยีมลดลงอยา่งมนียัส าคญัจาก
การยกเลกิสญัญาของลกูคา้รายใหญ่ในไทย และ
ต่างประเทศ

การเพิม่ขึน้ของการใชง้านในไทยและอนิโดนีเซยี

23%YoY
รายได้จากธรุกิจดาวเทียม 6,475 ล้านบาท

หน่วย: ลา้นบาท

2559 2560
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ผลประกอบการรวมของบรษิทัปี 2560

ผลกระกอบการตามงบการเงินรวมของบรษิทั

23% YoY

* รวมผลของการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
** ไมร่วมผลของการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

หน่วย: ลา้นบาท

8,642 

1,612 

6,689 

(2,650)*2559 2560

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

ก าไรสุทธิ

20**

 รายได้รวมลดลง 23% YoY เนือ่งจากการลดลงของ
รายไดจ้ากธุรกจิดาวเทยีม ทัง้ดาวเทยีมแบบทัว่ไป
และดาวเทยีมบรอดแบนด ์

 ก าไรสทุธิลดลง เนือ่งจากรายไดท้ีล่ดลง และผลของ
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

 ฐานะการเงิน กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
จ านวน 2,980 ลา้นบาท ยงัคงอยูใ่นระดบัทีด่ ี 
หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.49 เทา่ 
มศีกัยภาพในการจดัหาเงนิทุนสงู



แผนธรุกิจปี 2561
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พลกิโฉมไทยคมสูยุ่คดจิทิลัอย่างเตม็รูปแบบ

มุ่งสู่การเป็นผูน้ าธรุกิจดาวเทียมและดิจิตอลแพลตฟอรม์แห่งเอเชีย
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เขา้ถงึลูกคา้ เป็นมากกวา่ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีม

NAVA

LOOX TV

4K (Ultra HD)
Direct-to-HomeBroadcast Digital PlatformBroadband 

ธรุกิจเก่ียวเน่ือง 
และธรุกิจใหม่

ธรุกิจหลกั



ธุรกจิหลกั: การบรหิารจดัการดาวเทยีม

• Ensure network system and operation readiness prelaunch
• Monitor and support post launch

TC6
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TC4/TC5

ขอ
สทิ

ธิใ์
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สุด

ใน
ปี 

25
64 4 44 4 4

5 55 5 5

ขยายอายกุารใชง้านดาวเทยีมอยา่งน้อย 5 ปี1 ศกึษาแผนธุรกจิของโครงการดาวเทยีมต่อเนื่อง2

วงโคจรไทย หรอืต่างประเทศ

วงโคจรไทย หรอืต่างประเทศ

4

5

อายกุารใชง้านดาวเทยีมคงเหลอือยา่งน้อย 8 ปี
6 6
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ธุรกจิหลกั: บรอดคาสต ์และบรอดแบนด ์

• ขยายบรกิารบรอดคาสตใ์นกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง และเอเชยีใต้
• เสรมิศกัยภาพลกูคา้โดยการใหบ้รกิารเสรมิ และบรกิารเกีย่วเน่ือง

• หาลกูคา้ใหมเ่พือ่ทดแทนลกูคา้รายใหญ่ทีส่ญูเสยีไป
• เพิม่การใชง้านแบนวดิธใ์นตลาดทีม่ศีกัยภาพ เชน่ อนิเดยี และฟิลปิปินส์

บรอดคาสต ์

บรอดแบนด์
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ธุรกจิเกีย่วเน่ืองและธุรกจิใหม่:

• สนบัสนุนลกูคา้บรอดคาสต์ โดยการแนะน ารายการของลกูคา้ไปยงัผูร้บัชม  รวมถงึการให้
ขอ้มลูสถติกิารรบัชมรายการเพือ่น าไปใชป้รบัปรงุรายการ 

• สรา้งรายไดใ้หมจ่ากโฆษณา ขอ้มลู และบรกิารเสรมิอื่นๆ

LOOX

• สรา้งธุรกจิบรกิารสือ่สารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูทางทะเล โดยอาศยัจดุแขง็ของดาวเทยีมใน
ตลาดประเทศไทย และญีปุ่น่

• รว่มกบัพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่สรา้งโอกาสขยายบรกิารไปยงัตลาดเอเชยีแปซฟิิก

NAVA

• ขยายธุรกจิทวีดีาวเทยีมในแนวดิง่ ในประเทศกมัพชูา 
• ใหบ้รกิารบอกรบัสมาชกิโดยต่อยอดจากฐานกล่องรบัสญัญาณในปจัจบุนัทีม่มีากกวา่ 6 แสนกล่อง 

(อนัดบั 1 ในประเทศกมัพชูา)

Cambodian 

DTV Network
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Nava™ Ship Manager

Nava™ Media  

Nava™ Connect 



ถาม - ตอบ

16
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การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารออก
เสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 3
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ระเบยีบวาระที ่4

พจิารณาอนุมตังิบการเงินของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่3



รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

• รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงือ่นไข ลงวนัที ่

31 มกราคม 2561

• ผูส้อบบญัชมีคีวามเห็นวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงโดย

ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

34

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่3



รายการ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559

(ปรบัปรุงใหม่)

เปลีย่น

แปลง

2560 2559

(ปรบัปรุงใหม่)

เปลีย่น

แปลง

สนิทรพัยร์วม 25,939 32,840 -21% 24,625 30,620 -20%

หนีส้นิรวม 10,659 13,919 -23% 9,803 12,111 -19%

รายไดร้วม 7,228 8,981 -20% 6,284 7,571 -17%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

(ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่)

(2,650) 1,612 -264% (2,650) 1,612 -264%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้

(บาท/หุน้)

(2.42) 1.47 -265% (2.42) 1.47 -265%

ขอ้มูลงบการเงินเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั

35
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สรุปค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (งบการเงินรวม)

36

การเปล่ียนแปลงในงบการเงิน สาเหตหุลกั

สินทรพัยร์วม ลดลง 6,901 ลา้นบาท การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ

หน้ีสินรวม ลดลง 3,260 ลา้นบาท การช าระคนืเงนิกูย้มืจากธนาคาร

รายได้รวม ลดลง 1,753 ลา้นบาท การยกเลกิสญัญาของลกูคา้รายใหญ่บนดาวเทยีมไทยคม 4 
และการลดลงของรายไดภ้ายในประเทศตามภาวะอุตสาหกรรม
บรอดคาสตท์ีช่ะลอตวั

ขาดทนุสทุธิ จ านวน 2,650 ลา้นบาท การลดลงของรายไดแ้ละขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ



37

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 4

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ



38

ระเบยีบวาระที ่5

พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2560

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่4



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2560 หน่วย : ล้านบาท

ก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ (2,650)

ก าไรต่อหุน้ (บาท) (2.42)

เงนิปนัผลทัง้สิน้ต่อหุน้ (บาทตอ่หุน้) -

เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ -

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,096

เหตุผลประกอบการพจิารณา

 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทั ก าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัตอ้งเป็นการจา่ยจากเงนิก าไร และหาก
บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 549,988,420 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึง่ครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย (ถา้ม)ี 
และจะต้องไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะบรษิัท ทัง้นี้  การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อแผนการลงทุน และการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญัและขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบ รษิทัและบรษิทั
ยอ่ย และเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัมตี่อสถาบนัการเงนิ

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่4
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ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการเห็นสมควรงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษัทมทีุนส ารอง ตาม
กฎหมายครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ และงดจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2560 เน่ืองจากผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัมผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 2,649,777,292 บาทตามงบการเงนิของบรษิทั และแมว้่าบรษิทัจะยังมกี าไร
สะสมอยู่ แต่บริษทัต้องส ารองเงนิไว้ส าหรบัการลงทุนในโครงการต่อเน่ืองและธุรกิจใหม่ ๆ ตามทศิทางและ
นโยบายของบรษิทั เพือ่สรา้งมลูคา่และผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่อไป และเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และงดจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2560

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่4
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 พจิารณางดจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 และงดจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2560

ขอเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่4
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42

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 5

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ



43

ระเบยีบวาระที ่6

พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบังวด

ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2561

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่5-6



เหตุผลประกอบการพจิารณา

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย (ถา้ม)ี 
และจะตอ้งไมเ่กนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ทัง้นี้ การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วไมม่ผีลกระทบต่อแผนการลงทุน และการด าเนินงาน
ปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญัและขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบรษิทัและบริษทัย่อย และ
เป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัมตี่อสถาบนัการเงนิ

 เงนิปนัผลดงักล่าวเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธทิีไ่ดเ้สยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลไวแ้ลว้ตามอตัราทีก่ าหนด จงึมผีลใหบุ้คคลธรรมดาผูไ้ดร้บัเงนิปนัผลไดร้บั
เครดติภาษเีงนิปนัผลตามมาตรา 47 ทวแิหง่ประมวลรษัฎากร ดงันี้ 

เงินปันผลระหว่างกาลส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 หน่วย : ล้านบาท
รบัรูผ้ลก าไรหลงัจากการขายเงนิลงทุนหุน้สามญัของ CSL สทุธิ 1,885

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.73

เงนิปนัผลทัง้สิน้ต่อหุน้ (บาทตอ่หุน้) 1.36

เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ 1,491

สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผลเทยีบกบัการรบัรูผ้ลก าไรหลงัจากการขายเงนิลงทุนหุน้สามญัของ CSL สทุธิ (%) 79%

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,096

สาหรบัผลประกอบการ อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) อตัราภาษีท่ี ได้เสียไว้แล้ว เครดิตภาษีเงินปันผล

1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561 1.36 20% 20/80

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่5-6 44



 คณะกรรมการเห็นสมควรพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 
มกราคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท ส าหรบัหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วของบรษิทัจ านวน1,096,066,640 หุน้ คดิเป็นเงนิ
ทัง้สิ้น ประมาณ 1,491 ล้านบาท โดยพจิารณาการรบัรู้ผลก าไรหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งจ านวน
ประมาณ 1,885 ลา้นบาท จากการขายหุน้สามญั CSL ใหแ้ก่ AWN เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2561 และก าไรสะสมของบรษิทั
แลว้ เพยีงพอทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลได ้ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 
ถงึวนัที ่31 มกราคม 2561 ในครัง้น้ีเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั และเหน็สมควรเสนอการจา่ยเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ

 ก าหนดการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลในเดอืนเมษายน 2561 ดงันี้

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั

5 เมษายน
• วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น

25 เมษายน
• วนัจ่ายเงินปันผล

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่5-6
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ขอเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

 พจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 
2561 ในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท ส าหรบัหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัจ านวน 1,096,066,640 หุน้ 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ ประมาณ 1,491 ลา้นบาท

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่5-6
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47

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 6

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ



48

ระเบยีบวาระที ่7

พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี

ประจ าปี 2561

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่6-7



49

พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน

ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561

• เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดให้
ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทั 

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่6-7
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พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน

ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561

ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั

อา้งองิ: ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ในหน้าที ่6-7 และขอ้มลูผูส้อบบญัชี
อา้งองิตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียน

จ านวนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ

จ านวนปีท่ีลงรายมือช่ือ

รบัรองงบการเงินของบริษัทฯ
1 นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ 4301 2 2

(ปี 2559 - 2560) (ปี 2559 - 2560)
2 ดร.ศุภมติร เตชะมนตรกีุล 3356 2 -

(ปี 2559 - 2560)
3 นายเพิม่ศกัดิ ์วงศพ์ชัรปกรณ์ 3427 2 -

(ปี 2559 - 2560)

2560 2561(ปีท่ีเสนอ)

บริษัท
ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 

สอบบญัชี

ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 

สอบบญัชี

ค่าสอบบญัชี (ล้านบาท) 1.86 1.86

ค่าบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชี (ล้านบาท) 0.08
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การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 7

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ



55

ระเบยีบวาระที ่8

พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 8-9
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คณะกรรมการบรษิทั มจี านวนทัง้หมด 11 ท่าน ดงัน้ัน ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 คร ัง้นี ้กรรมการทีต่อ้ง

พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด มทีัง้สิน้ 4 ท่าน ดงันี ้

ระเบยีบวาระที่ 8

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง

1. นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

2. ศาสตราจารยห์ริญั รดศีร ี กรรมการอสิระ

3. นายเกวก็ บคั ไช กรรมการ

4. นายเอนก พนาอภชิน กรรมการ

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 8-9
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ระเบยีบวาระที่ 8

 ทัง้นี ้นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา ไดม้ีหนังสอืแจง้ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

มายงับรษิทั เน่ืองจากมภีารกจิและงานดา้นอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัผดิชอบเพิม่ขึน้ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 มนีาคม 2561 เป็น

ตน้ไป  และศาสตราจารยห์ริญั รดศีร ีไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิทั

ตอ่ไป

 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2560  - 31 ธนัวาคม 2560 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอรายชือ่ผ่านทางเว็บไซต ์

ของบรษิทัแลว้ ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

 เมือ่พจิารณาถงึสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซ ึง่พจิารณา

จากทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการทีบ่รษิทัตอ้งการ

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธรุกจิของบรษิทั รวมถงึตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มในการอทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ที่

กรรมการอย่างเต็มที ่และตอ้งมีคุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

ของบรษิทัจดทะเบยีน จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้

กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 2 คน ไดแ้ก ่นายเกว็ก บคั ไช และ นายเอนก พนาอภชิน 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึง

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 8-9
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ระเบยีบวาระที่ 8

58

1. นายเกวก็ บคั ไช

ชือ่-สกุล นายเกว็ก บคั ไช

สญัชาติ สงิคโปร ์

อายุ 64 ปี

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา และกรรมการบรหิาร

สดัส่วนการถอืหุน้ -ไม่ม-ี

คณุวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาตร ีการบญัช ีUniversity of Singapore

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

(IOD) หรอือืน่ๆ 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ 214/2558

• High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD

• Advanced Management Program, Harvard University, USA

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี (นับจนถงึวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561)

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการ

ประสบการณ ์ • ม.ีค. 2560 – ปัจจบุนั    กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา บมจ. ไทยคม

• ม.ีค. 2558 – ปัจจบุนั    กรรมการและกรรมการบรหิาร บมจ. ไทยคม 

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์ 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน

• เม.ย.2560 – ปัจจบุนั    กรรมการ  Accuron Technologies Limited

• เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ Traiblazer Foundation Limited (Singapore)

• 2556 – ปัจจบุนั           ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในสว่นเอกสารแนบ 4: ข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
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ระเบยีบวาระที่ 8

59

2. นายเอนก พนาอภชิน

ชือ่-สกุล นายเอนก พนาอภชิน

สญัชาติ ไทย

อายุ 52 ปี

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร

สดัส่วนการถอืหุน้ -ไม่ม-ี

คณุวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

(IOD) หรอือืน่ๆ 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ 111/2551

• Advance Management Program – The Wharton School of the 

University of Pennsylvania USA

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่15

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 7 เดอืน (นับจนถงึวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561)

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการ

ประสบการณ ์ • ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. ไทยคม

• ม.ีค. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. ไทยคม

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการและรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์

• 2553 – ปัจจบุนั         รองกรรมการผูอ้ านวยการ สายการเงนิและบญัช ีบมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส ์

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน

• ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไฮ ชอ็ปป้ิง

• ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อนิทชั มเีดยี

• ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทชัทวีี

• 2558 – ปัจจบุนั     กรรมการ บจ. ไฮ ชอ็ปป้ิง ทวีี

• 2558 – ปัจจบุนั     กรรมการ บจ. ไอ.ท.ีแอพพลเิคช ัน่ส ์แอนด ์เซอรว์สิ

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในสว่นเอกสารแนบ 4: ข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
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ระเบยีบวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: 

คณะกรรมการบรษิทัซ ึง่ไม่รวมกรรมการผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีซ ึง่เป็นกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดพ้จิารณาและมี

มตเิห็นชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อกีวาระหน่ึง 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง

1. นายเกวก็ บคั ไช กรรมการ

2. นายเอนก พนาอภชิน กรรมการ

โดยทัง้สองท่าน เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน และไม่มลีกัษณะที่

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการที่มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 8-9



61

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที่ 8

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ



62

ระเบยีบวาระที ่9

พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 9-10
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ระเบยีบวาระที่ 9

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนกรรมการ ผล

ประกอบการของบรษิทั ขนาดธรุกจิ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ และผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการ ซ ึง่ค่าตอบแทนที่

น าเสนอนี้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และเทียบเคียงไดก้บับรษิัทช ัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดยีวกนั จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตังิบประมาณค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2561 ภายใน

วงเงนิไม่เกนิ 22 ลา้นบาท

ปี 2560 2561 (ปีทีเ่สนอ)

วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี (บาท) 25,000,000 22,000,000

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 9-10
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ระเบยีบวาระที่ 9

โดยมนีโยบายและอตัราการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุกรรมการ และคา่ตอบแทนประจ าปี รวมถงึสทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ ดงันี ้

ในปี 2560 ไดม้กีารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ จ านวนรวมทัง้สิน้ 19,092,500 บาท

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน (บาท)

ส าหรับปี 2561 (ปีทีเ่สนอ)

รายเดือน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ* 250,000  

กรรมการ 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 25,000 25,000 

กรรมการ  25,000 

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน 25,000 25,000 

กรรมการ  25,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ
ประธาน 10,000 25,000 

กรรมการ  25,000 

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 11

หมายเหตุ *ประธานคณะกรรมการบรษิทัจะไดร้บัสทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่รถยนตป์ระจ าต าแหน่งพรอ้มคนขบัรถ 
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การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ

ระเบยีบวาระที่ 9

คะแนนงดออกเสียงจะน าเป็นฐานในการค านวณ
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ระเบยีบวาระที ่10

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 30. 

(การประชมุผูถ้อืหุน้) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560)

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 12-13
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ตามที่ ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญตัิในมาตรา 100 แห่ง พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 โดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เร ือ่งการแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที่ 4 เมษายน 2560 

ดงัน้ัน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่แกไ้ขโดยค าสั่ง

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิดงักล่าว บรษิทัจงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั 

ขอ้ 30. การประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นดงันี้

ระเบยีบวาระที ่10

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 12-13
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เดมิ

“ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4

เดอืนนับแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวสิามญั

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอื

เมือ่ผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอื

ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ไดท้ัง้หมด ไดเ้ขา้ชือ่กนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุ

วสิามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการที่ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี ้คณะกรรมการจะตอ้งจดัการประชมุภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ไดร้บั

หนังสอืจากผูถ้อืหุน้”

ระเบยีบวาระที ่10

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 12-13
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แกไ้ขเป็น

“ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4

เดอืน นับแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวสิามญั

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอื

เมือ่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคน ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ไดเ้ขา้ชือ่กนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามญั แตต่อ้งระบเุร ือ่ง เหตผุล และวตัถปุระสงคใ์นการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน

หนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี ้คณะกรรมการจะตอ้งจดัการประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับ

แตว่นัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้

(มตี่อ)

ระเบยีบวาระที ่10

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 12-13
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ขอ้ 30 (ตอ่)

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคสาม ผูถ้อืหุน้

ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ั้น จะเรยีกประชมุ

เองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้อื

ว่าเป็นการประชมุผูถ้ือหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนั

จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีทีป่รากฏว่า การประชมุผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้ใด 

จ านวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตาม

วรรคสี่ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้ก่

บรษิทั”

ระเบยีบวาระที ่10

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 12-13
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การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที ่10

คะแนนงดออกเสียงจะน าเป็นฐานในการค านวณ
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ระเบยีบวาระที ่11

อนุมตัขิอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง า

กจิการโดยคนตา่งดา้ว

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 13-14



 บรษิทัไดก้ าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว (รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่ 5) โดยขอ้หา้มฯ ดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการ

ประชมุสามญัประจ าปี 2556, 2557, 2558, 2559 และ 2560 มาตามล าดบั และไดย้ืน่ขอ้หา้ม

ฯ ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ กสทช. ตามทีป่ระชมุก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้

 ตามทีป่ระกาศของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร ือ่ง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนตา่งดา้ว

พ.ศ. 2555 ไดก้ าหนดให ้ บรษิทัเสนอขอ้หา้มฯ ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ขออนุมตัขิอ้ก าหนด

หรอืทบทวนเป็นประจ าทกุปีน้ัน โดยในปีนี้ บรษิทัจะยงัคงปฏบิตัติามขอ้หา้มฯ ดงักลา่วขา้งตน้

โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้ความในขอ้หา้มฯแตอ่ย่างใด และยดึถอืขอ้ความเดมิทุกประการ

73

ระเบยีบวาระที ่11

อ้างจากข้อมลูในหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในหน้าท่ี 13-14



74

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบยีบวาระที ่11

คะแนนงดออกเสียงจะไม่น าเป็นฐานในการค านวณ
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ระเบยีบวาระที ่12

พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี



ขอขอบพระคณุ


