
 

 

ที� TC-CP 003/2561  
      
 31 มกราคม 2561 
 
เรื�อง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที� 2/2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย:  1. เหตุผลประกอบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดตั &งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 
มกราคม 2561 

 2. ประกาศ เรื�อง ห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2556 
 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั &งที� 2/2561 ประชมุเมื�อวนัพธุที� 31 มกราคม 
2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Intouch Board Room เลขที� 349 ชั &น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส  
คอมเพลก็ซ์ ถนนวิภาวดีรังสติ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดงันี & 

1. รับทราบการลาออกของนายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา จากตําแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดย
มีผลตั &งแตว่นัที� 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั &งนี & บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา
แต่งตั &งประธานกรรมการคนใหม่แทนตําแหน่งที�ว่างลง และจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
นกัลงทนุทราบในโอกาสตอ่ไป 

2. อนมุตัิแตง่ตั &งนางอาทิตยา สธุาธรรม ซึ�งเป็นผู้แทนจากกระทรวงดจิิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสงัคม (เดิมชื�อ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร) ตามสญัญาสมัปทาน เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท แทนนายวีระศกัดิX 
กิติวฒัน์ ที�ลาออกจากตําแหนง่ โดยมีผลตั &งแตว่นัที� 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

3. อนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

4. อนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิการงดจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
สิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทนุ  

 



 

 

5. อนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดตั &งแต่วนัที� 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.36 บาท คิดเป็นเงินจํานวนทั &งสิ &นประมาณ 1,491 
ล้านบาท โดยผลประกอบการในงวดดงักลา่วบริษัทได้รวมประมาณการรับรู้ผลกําไรหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ 
ในสว่นที�เกี�ยวข้อง จํานวนประมาณ 1,885 ล้านบาท จากการขายหุ้นในบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน) 
จํานวน 250,099,990 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ซึ�งการขายหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561 
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ทั &งนี & บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) ในวนัพฤหสับดีที� 
5 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที� 25 เมษายน 2561 

6. อนมุตัิให้เสนอตอ่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั &งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 
2561 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั มีรายชื�อดงันี & 

(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301  

(2) นายศภุมติร เตชะมนตรีกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3356 

(3) นายเพิ�มศกัดิX วงศ์พชัรปกรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3427 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 ภายในวงเงินไมเ่กิน 1.86 ล้านบาท  

ทั &งนี & การแต่งตั &งและการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. อนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระในปี 2561 ตามรายละเอียดดงันี & 

7.1 กรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ มีดงันี & 

7.1.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

7.1.2 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  กรรมการอิสระ 

7.1.3 นายเกว็ก บคั ไช   กรรมการ 

7.1.4 นายเอนก พนาอภิชน   กรรมการ 



 

 

ทั &งนี & นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา ได้มีหนงัสือแจ้งขอลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระมายงับริษัท เนื�องจากมีภารกิจอื�น โดยมีผลตั &งแตว่นัที� 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และศาสตราจารย์หิรัญ 
รดีศรี ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อตอ่วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

7.2 กรรมการที�เสนอให้เลอืกตั &งกลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหมอี่กวาระหนึ�ง ดงันี & 

7.2.1 นายเกว็ก บคั ไช   กรรมการ 

7.2.2 นายเอนก พนาอภิชน   กรรมการ 

ทั &งนี & การเสนอกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระให้เลอืกตั &งกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�งได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว 

8. อนมุตัิให้เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยเสนอให้
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท ทั &งนี & ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2561 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 

9. อนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 30. (การประชุม 
ผู้ ถือหุ้น) เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี & 

เดิม 

 “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ &นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วมาแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อ 
ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 
25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมดได้เข้าชื�อกันทําหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการที�
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี & คณะกรรมการจะต้องจดัการประชุมภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

 

 



 

 

แก้ไขเป็น 

 “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ &นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วมาแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อ 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
ทั &งหมด ได้เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุรื�อง 
เหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี & คณะกรรมการ
จะต้องจดัการประชมุภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในวรรคสาม  
ผู้ ถือหุ้นทั &งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ  รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั &นจะเรียกประชมุเองก็ได้
ภายในสี�สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี & ให้ถือว่าเป็นการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้ม ี
การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั &งใด จํานวน 
ผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี�ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั &งนั &นให้แก่บริษัท” 

10. อนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิหนงัสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํา
กิจการโดยคนตา่งด้าว ตามข้อกําหนดในบญัชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนําเข้าขอพิจารณาและอนุมตัิในที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื�อยื�นตอ่ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

11. อนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพธุที� 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชั &นล็อบบี & โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี & 

ระเบียบวาระที� 1 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 

ระเบียบวาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั &งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 
พฤศจิกายน 2560 



 

 

ระเบียบวาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 

ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ &นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
2560 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวดตั &งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึง
วนัที� 31 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561  

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตั &งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระประจําปี 2561 

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

ระเบียบวาระที� 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคบับริษัท ข้อ 30. (การประชุมผู้ ถือหุ้น) เพื�อให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติมเมื�อวนัที� 
4 เมษายน 2560) 

ระเบียบวาระที� 11 อนมุตัิข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

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

ทั &งนี & บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date) ในวนั
พฤหสับดีที� 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 
 
                                                                                (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง)  
                                                                                        ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ  
                                                                      สาํนกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท  
                                                                                      บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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เหตุผลประกอบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
สาํหรับงวดตั  งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถงึวันที� 31 มกราคม 2561 

 
ตามที�ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั )งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 

พฤศจิกายน 2560 และที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จํากดั (“DTV”) ครั )งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 1 
ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้ DTV ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที�ออกและชําระแล้วทั )งหมด 
ขายหุ้นสามัญทั )งหมดที� DTV ถืออยู่ในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) จํานวน 250,099,990 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที�ออกและชําระแล้วของ CSL ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) ในราคา
หุ้ นละ 7.80 บาท คิดเป็นเงินทั )งสิ )น 1,950.78 ล้านบาท โดยได้ขายหุ้ นผ่านการทําคําเสนอซื )อหลักทรัพย์แบบมีเงื�อนไข 
(Conditional Voluntary Offer) ที�ดําเนินการโดย AWN และการขายหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561  

เมื�อวันที� 31 มกราคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั )งที� 2/2561 ได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวดตั )งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 
มกราคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.36 บาท สําหรับหุ้นที�ออกและชําระแล้วของบริษัทจํานวน 1,096,066,640 หุ้น  คิดเป็นเงิน
ทั )งสิ )นประมาณ 1,491 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทได้รวมประมาณการรับรู้ผลกําไรหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในสว่นที�เกี�ยวข้อง
จากการขายหุ้น CSL ในวนัที� 25 มกราคม 2561 จํานวนประมาณ 1,885 ล้านบาท ซึ�งหากพิจารณายอดกําไรสทุธิของบริษัท
แล้ว เพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ ดงันั )น ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว 
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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 โดยต้องได้รับอนมุตัิจาก 
ที�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 หรือตัวแทนเชิดเข้ามา 
ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื�อหลีกเลี�ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  
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 

4. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพนัธ์กบัแหลง่ที�มาของเงินลงทนุและเงินกู้  จาก
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การคํ 6าประกนัเงินกู้ การให้กู้ เงินในอตัราดอกเบี 6ยตํ�ากว่าราคาตลาด การประกัน
ความเสี�ยงทางธุรกิจ หรือการให้สนิเชื�อ ทั 6งนี 6 ในลกัษณะที�มีการเลอืกปฏิบตัิ  
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5. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสัญญาเกี�ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา 
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสญัญาที�ให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดงักล่าว  
มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

6. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสญัญาจัดซื 6อจัดจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกับ 
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้างหรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดังกล่าว 
มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

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) 

 

 


