
หนังสือเช�ญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ ห�องว�ภาวดีบอลรูม ชั�นล็อบบี้
โรงแรมเซ�นทารา แกรนด� เซ�นทรัลพลาซา ลาดพร�าว

เร�่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น.

เนื่องจากการเว�นระยะห�างทางสังคมในระยะ 1.5 เมตรทุกจุดทำให�สามารถรองรับผู�ถือหุ�นได�เพ�ยงจำนวน 100 ที่นั�ง
บร�ษัทขอความร�วมมือผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�แก�กรรมการอิสระของบร�ษัทโดยไม�ต�องมาประชุมด�วยตนเอง
บร�ษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร เคร�่องดื่ม และไม�อนุญาตให�รับประทานอาหารในบร�เวณจัดการประชุม 
กรุณานำแบบฟอร�มลงทะเบียนมาในวันประชุม เพ�่อความรวดเร�วในการลงทะเบียน



มาตรการและแนวปฏบิัตกิารจัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563  
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)  

เพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งศนูยบ์ริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง 
แนวปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิการจดัการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

เน่ืองจากการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 1.5 เมตรทุกจุดท าให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียงจ านวน 100 ที่น่ัง 
บริษัทจึงขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 อย่าง
เครง่ครดั ดงันี ้

1. มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสยีงไวแ้ลว้ (แบบฟอรม์ ข) พรอ้มกบัเอกสารประกอบการมอบฉนัทะจดัสง่โดยใสซ่องไปรษณียต์อบรบัและ
ไมต่อ้งติดแสตมป์ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีม้ายงับรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
ตูป้ณ 18 ปณฝ. ซนัทาวเวอรส์ กรุงเทพฯ 10905 ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม 2563 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ตอ้งแจง้ความประสงคก์ารเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทหรือผ่านทาง https://www.intouchcompany.com/Thaicom/AGM2020/Preregister ระหว่างวนัที่ 8 กรกฎาคม 
2563 เป็นตน้ไป ในกรณีที่ระบบแจง้ความประสงคก์ารเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้มีจ านวนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเต็มจ านวนแลว้
นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดแ้จง้ความประสงคล์ว่งหนา้เขา้หอ้งประชุม โดยขอความรว่มมือผูถื้อหุน้งดการใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) และสนบัสนนุใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) เพื่อมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทน 

3. บริษัทจัดใหม้ีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง https://www.Thaicom.net/AGM2020 เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รบัชมการถ่ายทอดสดโดย
ระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์10 หลกัก่อนการเขา้รบัชมการถ่ายทอดการประชมุผูถื้อหุน้ โดยหาก
พบปัญหาสามารถติดตอ่ฝ่ายช่วยเหลอื (Helpdesk) ที่เบอรโ์ทรศพัท ์089-962-6757  

4. ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ทัง้นีก้ารสง่ค าถามลว่งหนา้สามารถท าไดท้ัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้หอ้ง
ประชุมและที่มิไดเ้ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองโดยสามารถสง่ใหบ้ริษัทไดท้างเว็บไซตห์รืออีเมล comsec@thaicom.net หรือ
โทรสาร 02-591-0705  

5. บริษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร เคร่ืองดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม         
เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

แนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม Screening Point และการลงทะเบียน 

1. โดยมีจุดคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชุมคือบริเวณทางเขา้ออกโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ ทัง้นี ้
บรษัิทขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตใหบ้คุคลที่มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ขา้รว่มการประชมุ  

 ผูท้ี่มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  
 บคุคลที่มีอาการเขา้ขา่ยจะเป็นไข ้หรอืไอ หรอืเจ็บคอ หรอืมีน า้มกู หรอืจาม หรอืหายใจเหน่ือยหอบ  
 บคุคลที่เพิ่งเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ และยงัไมพ่น้ก าหนดเวลา 14 วนั  
 บคุคลที่ไมส่วมหนา้กากอนามยั 

https://www.intouchcompany.com/Thaicom/AGM2020/Preregister
http://www.thaicom.net/AGM2020
mailto:comsec@thaicom.net


      

มาตราการและแนวปฎิบตัิการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  หนา้ 1 จาก 2 

2. เช็คอินและเช็คเอา้ทผ์า่นแอปพลเิคชั่นตามที่หนว่ยงานของรฐัก าหนดและระบบภายในของบรษัิท  
3. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่มายงัสถานท่ีบรเิวณคดักรองตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  
4. ผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้จะไดร้บัหมายเลขที่นั่ง ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงขอ้ความ SMS เพื่อแสดงหมายเลข

และนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบไุว ้และไมย่า้ยที่นั่งตลอดระยะเวลาของการประชมุ 

แนวปฏิบตัิส าหรับผู้มีสิทธิเข้าในหอ้งประชุม  

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้ร่วมประชุม และท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท์ี่บริษัท
จดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

2. หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือที่ยงัไมไ่ดล้า้ง  
3. หา้มรบัประทานอาหารหรอืของวา่งใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีประชมุและหอ้งประชมุ  
4. หากผูร้ว่มประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความรว่มมือใหอ้อกจาก

บรเิวณที่จดัประชมุโดยทนัที  
5. เพื่อสขุอนามยัของสว่นรวม บรษัิทไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ โดย

ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใชว้ิธีการเขียนค าถามใส่กระดาษโดยมีจุดส่งค าถามและเจา้หนา้ที่ถือกล่องเพื่อไปรบั
ค าถามระหวา่งการประชมุเทา่นัน้ 

6. บรษัิทจะจดัการประชมุใหส้ัน้ กระชบั เพื่อมิใหบ้คุคลจ านวนมากอยูบ่รเิวณพืน้ท่ีปิดเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดโอกาสในการ
แพรก่ระจายของเชือ้ไวรสัโดยจะใชเ้วลาไมเ่กิน 1.30 ชั่วโมง (โดยเฉลีย่ 10 นาทีตอ่ 1 วาระ) 

อืน่ๆ  

นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมสถานท่ีและอปุกรณเ์พื่อเป็นการปอ้งกนัและควบคมุโรคเพิ่มเติมตามค าสั่งศนูยบ์รหิารสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ดงันี ้

 -  จดัใหม้ีจดุบรกิารลา้งมือดว้ยสบู ่และแอลกอฮอลเ์จลไวอ้ยา่งเพียงพอ  
 -  จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัปรมิาณมาก  
 -  จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธแ์นะน าการปฏิบตัิตวั เพื่อปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค  

หากท่านผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมอย่างใด ทางเว็บไซตข์องบริษัท www.Thaicom.net หรือโปรดติดต่อ
มายงั  

ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 63/21 ถนนรตันาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์02-596-5060 ตอ่ 6986, 5056 
โทรสาร 02-591-0705 

ทัง้นี ้หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลง หรอืมีประกาศจากภาครฐัที่เก่ียวขอ้งและสง่ผลกระทบตอ่การจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิท
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.Thaicom.net) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผา่นช่องทางดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด 
 

http://www.set.or.th/


      

หน้า 1 จาก 13 

บริษัทของดแจกของช ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกับดูแล 
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

            ทะเบียนเลขที่ 0107536000897 

 
วนัท่ี 18 มิถนุายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสำรแนบที่ส่งมำด้วย 
1. รายงานประจ าปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 ระเบียบวาระท่ี 3 และระเบียบวาระท่ี 7) 
2. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ 

ท่ี 5) 
3. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
4. บญัชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ

ก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และส าเนาประกาศ 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เร่ือง ห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  พ.ศ. 
2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9) 

5. ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวตัิกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ   
7. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ 
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
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ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 7.30 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
ชัน้ล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวำระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 

ระเบียบวำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัปรากฏรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน (ในคิวอาร์
โค้ด) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 โดยแนวทางการด าเนินกิจการใน
อนาคตจะน าเสนอในท่ีประชมุตอ่ไป  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวำคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และ
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน (ในคิวอาร์โค้ด) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้โดยสามารถสรุป
สาระส าคัญของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ได้ดงันี ้
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2562 2561 2562 2561 
สนิทรัพย์รวม 17,010.78 22,202.08 18,006.18 22,718.97 
หนีส้นิรวม 6,015.82 9,065.02 7,011.15 9,581.92 
รายได้รวม 5,000.35 8,173.52 4,563.45 5,700.70 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ  
(สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
บริษัทใหญ่) 

(2,249.95) 229.55 (2,249.95) 229.55 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น) 

(2.05) 0.21 (2.05) 0.21 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน 
งบการเงินประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แล้ว  
และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เน่ืองจากเห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป และ
ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลและกำรไม่เสนอจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2562 เพิ่มเตมิอีก 

วตัถุประสงค์และเหตผุล บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และจะต้องไมเ่กินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่แผนการลงทนุและการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั และขึน้อยู่กบักระแสเงินสด รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทมีตอ่สถาบนัการเงิน  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 219,220,390.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 
24 มีนาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปไม่มีก าหนด ดงันัน้
คณะกรรมการบริษัทจงึไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

อนึง่ การจ่ายปันผลในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

เงนิปันผลจำกผลประกอบกำรประจ ำปี ปี 2562 ปี 2561(1) 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) (2.05) 0.21 

อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) - 1.36 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) - 649% 
หมายเหต ุ
(1) ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 มีมติอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุ และมีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 - 31 
มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท โดยเป็นการจัดสรรจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีเอส       
ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ 
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของ
บริษัท นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัท  
จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ี
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจาการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่
วนัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท   
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจ าปี 2563 โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบัญชีท่ี 5 
ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2559 - 2563 เน่ืองจากเป็นบริษัทชัน้น าท่ีให้บริการสอบบญัชีใน
ระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี  
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มีอตัราค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็น
ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รำยนำมผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญำตเลขที่ 

จ ำนวนปี 
ที่ลงลำยมือช่ือรับรอง 
งบกำรเงนิของบริษัท 

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 3356 - 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 4 ปี (2559 - 2562) 

3. ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ 4800 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2563 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีตารางเปรียบเทียบดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 
 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,860,000 1,860,000 

หมายเหต ุค่าสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอืน่ (Non-Audit fee) และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) โดยเป็นคา่ตรวจสอบส าหรับกรณี
เฉพาะเร่ือง และค่าบริการให้ค าปรึกษาด้านอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกบังานสอบบญัชีให้กบับริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านักสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบุคคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและให้
เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2563 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) ซึง่เท่ากบัปี 2562  
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การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
ประจ ำปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
บริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งเป็น
จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกตัง้เข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได้  

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน ดังนัน้ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด มีทัง้สิน้ 3 ท่าน ดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 และประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกิจใหม่ 
3. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายน - 31 ธนัวาคม 2562 โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอรายช่ือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลัน่กรองแล้ว โดยค านึงถึงสดัส่วน ความ
หลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณา
จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความช านาญเฉพาะด้าน
ของกรรมการท่ีบริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถงึต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมในการอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างเตม็ท่ี และต้อง
มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
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บริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 
นายวินิจ ศิลามงคล นายธีรนันท์ ศรีหงส์ และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วน 
ได้เสียซึง่เป็นกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลัน่กรองแล้วและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และให้เสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบั
เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการใหมอ่ีกวาระหนึง่ ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 และประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกิจใหม่ 
3. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน และไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ นายวินิจ ศิลามงคล และนาย 
ธีรนันท์ ศรีหงส์ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ข้อมลูของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบคุคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง 
และคา่ตอบแทนประจ าปี (โบนสั)  

ความเห็นคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนไ ด้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัจ านวนกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
แต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบับริษัทชัน้น า
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทประจ าปี 2563
ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 โดยมี
นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมกรรมการ และค่าตอบแทน
ประจ าปีรวมถงึสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดงันี ้ 

ส าหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนัน้บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม
กรรมการ คา่ตอบแทนประจ าปี (โบนสั) และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

 ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท (สอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนประจ าปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจ า
ต าแหน่งพร้อมคนขบั) แตจ่ะไมไ่ด้รับเบีย้ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการใน
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น จะไมไ่ด้คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุใด ๆ 

 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
และค่าตอบแทนประจ าปี รวมทัง้ได้รับค่าเบีย้ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ครัง้ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารจะได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือนเพ่ิมอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมอีก เดือนละ 
10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

 กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

 กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตาม
อตัราท่ีบริษัทก าหนด 
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 กรรมการบริษัทจะได้รับคา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพประจ าปี 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสม 

รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการ 
ชดุย่อยตา่ง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่าน (ในคิวอาร์โค้ด) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ตำรำงสรุปนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 

คณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทน (บำท) 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

 รำยเดือน เบีย้ประชุม 
ค่ำตอบแทนประจ ำปี 

(โบนัส) 
คณะกรรมกำร 

ประธานกรรมการ 250,000   
กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธาน 25,000 25,000  
กรรมการ  25,000  

คณะกรรมกำรบริหำร 
        ประธาน 25,000 25,000  
        กรรมการ  25,000  
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ 

ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ  25,000  

ในปี  2562 ไ ด้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ จ านวน 14,208,167 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนแปดพนัหนึง่ร้อย
หกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึง่ไมเ่กินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงันี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2562 ปี 2561 
งบประมาณ 22,000,000 22,000,000 
ใช้จริง 14,208,167 15,753,299 

ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงาน
ประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงัท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28. และข้อ 31. 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 บริษัทจึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 28 และข้อท่ี 31 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เดมิ 

“ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึน้อย่างน้อย  3 เดือนต่อครัง้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการก าหนดให้
ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนดวัน

ประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึน้อย่างน้อย  3 เดือนต่อครัง้ ณ 
สถานที่ตามที่ประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียก
ประชุม หรือในกรณีจ าเป็นกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีได้รับการร้องขอ 

 การประชมุคณะกรรมการของบริษัทอาจท าด้วยวิธีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้  ทัง้นี ้
องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปข้อบงัคบั
บริษัท ทัง้นี ้ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องวิธีการประชมุ

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ มาปรับใช้กบัข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ ได้” 

เดมิ 

“ข้อ 31.ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัโดยต้องด าเนินการก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั” 
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แก้ไขเป็น 

“ข้อ 31.ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัโดยต้องด าเนินการก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทอาจท าด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นีต้้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และกระท าผ่านระบบ
ควบคมุการประชมุที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศตามประกาศหรือ
หลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือที่กฎหมายก าหนดไว้  

ในกรณีที่เป็นการมอบฉนัทะให้เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยวิธีผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตาม ประกาศ กฎ 

ระเบียบ และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 28 และ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 9 อนุมัตข้ิอห้ำมกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกจิกำรโดยคนต่ำงด้ำว 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการ
กระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึง่มีผลบงัคบัใช้เมื่อ
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทจึงได้ก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการ
ครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว (ข้อห้ามฯ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 บญัชี
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และส าเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้โดยข้อห้ามฯ ดงักล่าวได้น าเสนอและได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 และได้ย่ืน
ข้อห้ามฯ ดงักลา่วตอ่ คณะกรรมการ กสทช. ไปแล้วเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 นัน้  

ตามประกาศ กสทช. ฉบบัดงักลา่วก าหนดให้บริษัทเสนอข้อห้ามฯ ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
ขออนุมตัิข้อก าหนดหรือทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนีบ้ริษัทจะยงัคงปฏิบตัิตามข้อ
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ห้ามฯ ดังกล่าวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อห้ามฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดโดย
ยดึถือตามข้อความเดิมทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัติ ข้อห้ามการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย 
คนต่างด้าว ตามข้อความเดิมท่ีได้เคยเสนอและได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 - 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และส าเนาประกาศ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 10 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ใน
วนัพฤหสับดีที่ 18 มิถนุายน 2563 

บริษัทจงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 

2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 7.30 น. เป็นต้นไป และเน่ืองจากการเว้นระยะห่างทางสงัคมในระยะ 1.5 เมตรทกุจดุ
ท าให้สามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้เพียงจ านวน 100 ท่ีนัง่ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามมาตรการและ
แนวปฏิบตัิการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือ 
มอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้หรือท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือ 
มอบฉันทะดงักล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ี
ระบไุว้เท่านัน้ 

หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยข้อมลูและประวตัิกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ได้
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้ ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดสง่หนงัสือมอบ
ฉันทะมายังบริษัทภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับและไม่ต้องติดแสตมป์ ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ม้ายังบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ตู้ปณ 18 ปณฝ.          
ซนัทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 



      

หน้า 13 จาก 13 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

            ขอแสดงความนบัถือ 
                           
            
     (นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์) 
                                                                                                         กรรมการ 
                                            โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์” > “ข้อมูลผู้ ถือหุ้น” ตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถส่งค าถาม
เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้าได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 หรือทางอีเมล์ comsec@thaicom.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น
ประจ ำปี 2563 

รำยงำนประจ ำปี 2562 

mailto:comsec@thaicom.net


 

เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     เอกสารแนบ 2 

ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2563  หน้า 1 จาก 3 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ชื่อ - สกุล   : ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 
อาย ุ : 60 ปี 
วุฒกิารศึกษา :  ปริญญาเอกสาขาการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (The Joint Doctoral  
of Business Administration) 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 
(Middle Tennessee State University) 

 ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 
(Middle Tennessee State University) 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ประเทศไทย 

 Certified Internal Audit (CIA) 

 Certified Risk Management Assurance (CRMA) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 3356 
ชื่อส านักงานสอบบัญช ี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-034-0136 โทรสาร 02-034-0100 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
พ.ศ. 2541 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
ปัจจบุนั :  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุตัิโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาคราชการ 
กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการคณะกรรมการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
 อนกุรรมการคณะก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

การมีส่วนได้เสียอื่ น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี  กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ 
นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างอสิระ  

-ไมม่-ี  



     เอกสารแนบ 2 

ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2563  หน้า 2 จาก 3 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
   
ชื่อ - สกุล   : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  
อายุ : 52 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษา :  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต 
 วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4301 
ชื่อส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-034-0113 โทรสาร 02-034-0100 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
ปัจจบุนั :  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนมุตัิโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 หวัหน้าสว่นงานการจดัอบรมและพฒันาความรู้ของผู้สอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 ผู้บรรยายพิเศษให้กบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ให้
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2555 – 2556  :  คณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ 
นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างอสิระ  
-ไมม่-ี 



     เอกสารแนบ 2 

ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2563  หน้า 3 จาก 3 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ชื่อ - สกุล   : ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ 

อายุ : 50 ปี 

วุฒกิารศึกษา :  ปริญญาเอก บญัชีดษุฎีบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบัตรชัน้สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบนัพระปกเกล้า 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4800 

ชื่อส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-034-0121 โทรสาร 02-034-0100 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
ปัจจบุนั :  ผู้สอบบญัชีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสามญั สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ผู้บรรยายพิเศษให้กบัสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี                 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ประธานคณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก         
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ 
นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างอสิระ  
-ไมม่-ี 



 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 

 

  

 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 1 จาก 7 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   

ชื่อ-สกุล : นายวินิจ ศิลามงคล 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 61 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมม่ี  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

: ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน : ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
-ไมม่ี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจบุนั กรรมการ  
 Thammasat University’s Transformation 

Steering Committee 
ปัจจบุนั กรรมการ 
 คณะพานิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 
2558 – 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 เคพีเอม็จีในประเทศไทย 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 27 มีนาคม 2563 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

: กิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน: ไมม่ ี

กิจการอื่นท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน: มี 

กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท: ไมม่ ี



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 2 จาก 7 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว เห็นว่า  
นายวินิจ ศิลามงคล มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 3 จาก 7 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   

ชื่อ-สกุล : นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 54 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมม่ี  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : MBA University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา   

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

:  Director Certification Program (DCP)  

 Director Accreditation Program (DAP)  

ประสบการณ์ท างาน : ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 ธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ Start up 
 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
 บริษัท เซลาร์ คอนซลัติง้ จากดั 
ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ปัจจบุนั ประธาน 
 สมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 4 จาก 7 

ปัจจบุนั กรรมการ 
 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ปัจจบุนั กรรมการ 
 เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 27 มีนาคม 2563 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

และประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกิจใหม่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

: กิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน: มี 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน: มี 

กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท: ไมม่ ี

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว เห็นว่า  
นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
ไมม่ี 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 5 จาก 7 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   

ชื่อ-สกุล : นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 58 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมม่ี  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์               
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

:  Director Certification Program (DCP) รุ่น 66/2548 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 45/2548 

 Executive Development Program (EDP) รุ่น 2/2551 

 Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE)          
รุ่น 6/2553 

 How to Develop a Risk Management Plan รุ่นท่ี 9/2559 

ประสบการณ์ท างาน : พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บมจ. ไทยคม 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
-ไมม่ี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเตด็ 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหาชน 
 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ จ ากดั 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 6 จาก 7 

พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ทีซ ีบรอดคาสติง้ จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 
ก.พ. 2559 – 2562 กรรมการบริหาร 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2553 – 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2552 – 2561 กรรมการ 
 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2556 – เม.ย.2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค.2548 – เม.ย.2561 กรรมการผู้จดัการ 
 บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 1 พฤษภาคม 2561  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 1 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการพฒันา
ธุรกิจใหม ่

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

: กิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน: ไมม่ ี

กิจการอื่นท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน: มี 



     เอกสารแนบ 3 

ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ  หน้า 7 จาก 7 

กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท: ไมม่ ี

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้ว เห็นว่า  
นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ
ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถงึมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

 



 

เอกสารแนบ 4 
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้าม
การกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 
และส าเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เร่ือง  ห้ามการ
กระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ข้อความบางส่วน)  
ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2555 
 
 
ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพเิศษ 117 ง  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
 

“ข้อห้าม” หมายความวา่ ข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าวตามแนวทาง
ท่ีระบไุว้ในบญัชีท้ายประกาศนี ้

 
“การครอบง ากิจการ”  หมายความว่า  การมีอ านาจควบคมุหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดย

คนต่างด้าวในการก าหนดนโยบาย  การบริหารจัดการ  การด าเนินงาน  การแต่งตัง้กรรมการ  การแต่งตัง้ผู้บริหาร
ระดับสูง  อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ รับ
ใบอนญุาต  ทัง้นี ้ โดยการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่กึง่หนึ่งของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด การมีอ านาจควบคมุ
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  หรือการแต่งตัง้หรือการถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทัง้หมด 

 
ข้อ 7   ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้ผู้ รับใบอนญุาตก าหนดหรือทบทวน  

ข้อห้ามและย่ืนตอ่คณะกรรมการ พร้อมค ารับรองซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลวา่จะไมด่ าเนินการใด 
ๆ อนัเป็นการขัดต่อข้อห้ามดงักล่าว  ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใดทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้

 
ข้อห้ามตามวรรคหนึง่ต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ รับใบอนญุาตด้วย 

 

เอกสารแนบ 4 สว่นท่ี 1 



(บัญชีท้ายประกาศ) 
บัญชีข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว 

 

 
(1) การครอบง ากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้ นไม่ว่า โดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหลีกเลี่ยงประกาศฉบบันี ้

(2) การครอบง ากิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนตา่งด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตวัแทนของคนตา่ง
ด้าว โดยหุ้นดงักลา่วมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกวา่สดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถือไว้จริง หรือ
เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นท่ีถือโดยผู้มีสญัชาติไทย 

(3) การครอบง ากิจการผ่านการท่ีคนต่างด้าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การด าเนินงาน หรือการแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหารระดบัสงู หมายถงึ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ หวัหน้า
ผู้บริหารด้านจดัซือ้ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึง่มีอ านาจควบคมุหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาต 

(4) การครอบง ากิจการผ่านการมีนิติสมัพนัธ์กบัแหลง่ท่ีมาของเงินลงทนุและเงินกู้จากคนตา่งด้าว
หรือนิติบคุคลในเครือ อาทิ การค า้ประกนัเงินกู้  การให้กู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ราคาตลาดการประกนัความเสี่ยง
ทางธุรกิจ หรือการให้สนิเช่ือ ทัง้นี ้ในลกัษณะท่ีมีการเลือกปฏิบตัิ 

(5) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  สัญญาแฟรนส์ไชส์
(Franchise) หรือสญัญาท่ีให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ  และสญัญาดงักล่าว มีผลเป็น
การถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว 

(6) การครอบง ากิจการผ่านการท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกบัคนตา่งด้าวหรือ
นิติบคุคลในเครือ หรือลกูจ้าง หรือพนกังานของคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ และสญัญาดงักลา่ว มีผลเป็นการ
ถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว 

(7) การครอบง ากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ โดยมีการ
จดัสรรหรือแบ่งต้นทนุในการประกอบกิจการในลกัษณะท่ีมีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่คนตา่งด้าว 

(8) การครอบง ากิจการผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอม
ด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ 

เอกสารแนบ 4 สว่นท่ี 2 



ประกาศ 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง ห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ.2556 

__________________     ____ 
 
โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้

ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ.2555 ก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม ซึง่ต้องก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว โดยต้องได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้  

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 วนัท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 แล้ว เพ่ือเป็นการรับรองวา่ จะไมม่ีการครอบง ากิจการโดยคน
ตา่งด้าว จงึก าหนดข้อห้ามการกระท า ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  พ.ศ. 
2555  

2. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้ แทนหรือ
ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าสัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ีถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นท่ีถือโดยผู้มีสญัชาติไทย  

3. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการผ่านการท่ีคนต่างด้าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การด าเนินงาน หรือการแตง่ตัง้กรรมการ หรือผู้บริหาร
ระดบัสูงของบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ผู้บริหารด้านจดัซือ้ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึง่มีอ านาจควบคมุหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท  

4. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพันธ์กับแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนและเงินกู้
จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค า้ประกันเงินกู้  การให้กู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าราคาตลาด การ
ประกนัความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเช่ือ ทัง้นี ้ในลกัษณะท่ีมีการเลือกปฏิบตัิ  

เอกสารแนบ 4 สว่นท่ี 3 



5. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าสญัญาเกี่ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญา  สญัญา 
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสญัญาท่ีให้สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวกบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ และสญัญาดงักลา่ว
มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

6. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าสญัญาจัดซือ้จัดจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกบั 
คนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ หรือลกูจ้างหรือพนกังานของคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ และสญัญาดงักลา่วมี
ผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

7. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล   
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะท่ีมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

8. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) 
หรือสมยอมด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ  

 

ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  
 



 

เอกสารแนบ 5 
ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่ อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

 

  

 



     เอกสารแนบ 5 

ค ำชีแ้จง เร่ือง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้น เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หน้ำ 1 จำก 5 

ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เน่ืองด้วยบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2563 ในวันพุธท่ี 22 กรกฎำคม 2563 เวลำ 9.30 
นำฬิกำ (เร่ิมลงทะเบียนเวลำ 7.30 นำฬิกำ) ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซน็ทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัลพลำซำ 
ลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทใช้ระบบ Barcode ใน
กำรลงทะเบียนด้วย  

บริษัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑ์และเอกสำรหลกัฐำนท่ีใช้ประกอบกำรลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้มีประกำศ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็น 
ผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสำรแนบ 9) ซึง่บริษัทได้แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีต้องกำรมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้ในกรณีต้องกำรหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ิมเติม ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วได้ท่ี 
www.thaicom.net และโปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้(เอกสำร
แนบ 10) มำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2.  วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำร ดงันี ้

1)  เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น ให้ใช้เฉพำะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 
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2) มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของ
บริษัทตำมข้อมูลกรรมกำรอิสระท่ีแนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(เอกสำรแนบ 6) โดยท ำ
เคร่ืองหมำย และระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือระบุช่ือ
กรรมกำรอิสระ โดยเลือกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่ว 

3)  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวันท่ี ณ วันท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพ่ือให้
ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย  ทัง้นี  ้บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์  ให้แก่ 
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ ณ จดุลงทะเบียน โดยไมค่ิดคำ่อำกรแสตมป์ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นซึง่น้อย
กว่ำจ ำนวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและถูกแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำก
และดแูลหุ้นตำมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

 กรณีบุคคลธรรมดา 

1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซึง่แสดงตวัตนท่ียงัไม่หมดอำยุ 
เช่น บัตรประจ ำตวัประชำชน บัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัข่ี และหำกมีกำรเปลี่ยน ช่ือ-นำมสกุล ให้
ย่ืนหลกัฐำนประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้(เอกสำรแนบ 10) มำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  และ 
ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งแสดงตวัตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสำรตวัจริงท่ีสว่นรำชกำรออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน  Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้(เอกสำรแนบ 10) 
มำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
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กรณีนิตบุิคคล 

1)   กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมกำร) เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และลงลำยมือ
ช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) พร้อมประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งแสดงตวัตนของผู้ แทนนิติบุคคลนัน้  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(เอกสำรแนบ 10) มำในวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2)   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือ
ช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลง
ช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ  ณ จุด
ลงทะเบียน  

ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้(เอกสำรแนบ 10) มำใน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

3)  กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมเอกสำร และแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
เท่ำนัน้ 

3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้อง
สง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 



     เอกสารแนบ 5 

ค ำชีแ้จง เร่ือง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้น เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หน้ำ 4 จำก 5 

- หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศให้  Custodian เป็นผู้ ด ำเนินกำรลงนำมใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(เอกสำรแนบ 10) มำในวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เอกสำรท่ีต้นฉบับเป็นภำษำองักฤษจะต้อง
จดัท ำค ำแปลภำษำไทยแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

4.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมกำรประชุม  2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลำ 7.30 
นำฬิกำ เป็นต้นไป ของวนัพุธท่ี 22 กรกฎำคม 2563 ณ สถำนท่ีประชุม ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีแนบ
มำพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

5.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป 

1) กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยกำรนบัคะแนนเสียงจำกหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียน  
และ/หรือ จำกกำรสง่บตัรลงคะแนนจำกผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน  (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) ซึ่ง
แตง่ตัง้จำก ผู้ลงทนุตำ่งประเทศตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้  กำรลง 
คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือว่ำกำรลง 
คะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุใน
หนงัสือมอบฉันทะ รวมถงึกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

6.  ระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ 

ส ำหรับระเบียบวำระเร่ืองกำรเลือกตัง้กรรมกำรตำมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 



     เอกสารแนบ 5 

ค ำชีแ้จง เร่ือง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้น เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หน้ำ 5 จำก 5 

2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ  1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ โดยจะไม่สำมำรถใช้รูปแบบในกำรเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล
หลำย ๆ คนได้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

เพ่ือให้บริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส ำหรับระเบียบวำระ 
6 เร่ืองพิจำรณำอนุมตัิเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี  2563 บริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ ทัง้บตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

7.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนท่ีประชุมหรือเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทจะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำร
ประชุมโดยเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จำกคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมำจำกผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผล
กำรนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จสิน้วำระนัน้  ๆ ทัง้นี ้จ ำนวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนัได้ 
เน่ืองจำกอำจมีผู้ ถือหุ้นบำงท่ำนเข้ำมำประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มี Inspector ซึง่เป็นท่ีปรึกษำ
กฎหมำยภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำท่ีดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น  เพ่ือให้กำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถกูต้องตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 



รายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ หน้า 3 จาก 8 

 

เอกสารแนบ 6 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัตกิรรมการอิสระที่
เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ   

 

 

 

 

  

 



รายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ หน้า 4 จาก 8 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัตกิรรมการอิสระ 
ที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

นิยามของกรรมการอสิระของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถ
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1* ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ   

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่
เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง  
1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น  
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้  

บริษัทอาจแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ตามข้อ 4 หรือ 
6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงัและมีความเห็นว่าบุคคลดงัการแต่งตัง้
บุคคลดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้น
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

*หมายเหต:ุ บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์นีเ้ข้มงวดกวา่ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ได้ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 
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รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 

   

ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 

อาย ุ : 67 ปี 

ที่อยู่ : 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จงัหวดันนทบรีุ 11000 

ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่นๆ 

:  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 

ประสบการณ์ท างาน : มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม  

ต.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
บมจ. ไทยคม 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการอิสระ 
                                         บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
                                         บมจ. สายการบินนกแอร์  
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระและประธานบริหารความเสี่ยง 
                                         บมจ. พีทีที โกบอล เคมิคอล 
เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
                                         บมจ. เอสวีไอ 
ม.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์  
ธ.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
มี.ค. 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (จดทะเบียนในประเทศ
สงิคโปร์) 
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ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ                                          

บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี ้ 
มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ                                          

บจ. หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั    ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 
  สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

ต.ค. 2554 – 2561      ประธานกรรมการ  
 บมจ. พีทีที โกบอล เคมิคอล 
เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560     กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ และกรรมการ                   

บมจ. ไออาร์พีซ ี
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญา

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
: ไมม่ี 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 1 ตลุาคม 2558  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัท 

: 4 ปี 8 เดือน (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นๆ 

: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
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รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 

   

ชื่อ-สกุล : นางภทัรียา เบญจพลชยั 

อาย ุ : 65 ปี  

ที่อยู่ : 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จงัหวดันนทบรีุ 11000 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล    
และสรรหา 

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่นๆ 

:  Ethical Leadership ปี 2561 
 Driving Company Success with IT Governance ปี 2559 
 Director Certification Program Update ปี 2557 
 Financial Institutions Governance ปี 2553 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 

ประสบการณ์ท างาน : มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ไทยคม 

มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยคม 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
2563 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ 
2562 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เซน็ทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ.2560 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการวนิิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์

เพ่ือครอบง ากิจการ ส านกังาน



รายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ หน้า 9 จาก 8 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บางกอกกล๊าส  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน 

กระทรวงการคลงั 
2556 – ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2553 – ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 
ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่ง
ประเทศกลาง 

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา 
มี.ค. 2561 – 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ไทยคม 
2557 – 2562                  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2562 ท่ีปรึกษาส าหรับมาตราการลงโทษทางแพ่ง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2556 – 2562                  กรรมการ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2554 – 2562                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2562                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2560 คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                      
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี        
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2554 – 2559 ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ        



รายนามและประวตัิกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ หน้า 10 จาก 8 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินค้า
เกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย 

2549 – 2553                  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญา

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
: ไมม่ี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัท 

: 4 ปี 3 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นๆ 

: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

เอกสารแนบ 7 

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

 

  

 



     เอกสารแนบ 7 

ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  หน้า 1 จาก 4 

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม 
เบีย้เลีย้ง โบนสั 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั
วา่ผู้ ใดออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออก
ตามวาระนีอ้าจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

หมวดที่ 5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 



     เอกสารแนบ 7 

ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  หน้า 2 จาก 4 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเร่ือง เหตุผล และ
วตัถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนี ้คณะกรรมการจะต้องจัดการ
ประชมุภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณี เช่นนี  ้ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั โดยต้องด าเนินการก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

ข้อ 32. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลาไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะ ผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ น ร้องขอให้น ัด 
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและ 
ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะ และ
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
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 หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 34. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท 
จ. การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท 

หมวดที่ 6 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 36. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้อง
จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กนั  

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร 
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 



     เอกสารแนบ 7 

ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  หน้า 4 จาก 4 

ข้อ 39. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจาก
เงินส ารองดงัท่ีได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามท่ี
เห็นควร เพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

ข้อ 40. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ  ของบริษัท 

 ข้อ 41. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สิน หนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง  
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ให้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
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แผนที่ตัง้ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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การเดนิทาง  
โดยรถไฟใต้ดนิ MRT : ณ สถานีพหลโยธิน  
โดยรถไฟฟ้า BTS : ณ สถานีหมอชิต ใช้ทางออกที ่3 ใช้บริการรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปยงัเซ็นทรัล ลาดพร้าว  
โดยรถประจ าทางสายธรรมดา: สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145  
รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ: สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 

513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545  
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