หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.
ณ หองว�ภาวดีบอลรูม ชั�นล็อบบี้
โรงแรมเซ�นทารา แกรนด เซ�นทรัลพลาซา ลาดพราว
เร�่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น.
เนื่องจากการเวนระยะหางทางสังคมในระยะ 1.5 เมตรทุกจุดทำใหสามารถรองรับผูถือหุนไดเพ�ยงจำนวน 100 ที่นั�ง
บร�ษัทขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบร�ษัทโดยไมตองมาประชุมดวยตนเอง
บร�ษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร เคร�่องดื่ม และไมอนุญาตใหรับประทานอาหารในบร�เวณจัดการประชุม
กรุณานำแบบฟอรมลงทะเบียนมาในวันประชุม เพ�่อความรวดเร�วในการลงทะเบียน

มาตรการและแนวปฏิบัตกิ ารจัดการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
เพือ่ ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบตั ิการจัดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เนื่ องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 1.5 เมตรทุกจุดทาให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียงจานวน 100 ที่น่ัง
บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 อย่าง
เคร่งครัด ดังนี ้
1. มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะจัดส่งโดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับและ
ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนีม้ ายังบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ 18 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ต้องแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าที่เว็บไซต์
ของบริษัทหรือผ่านทาง https://www.intouchcompany.com/Thaicom/AGM2020/Preregister ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 เป็ นต้นไป ในกรณีที่ระบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมล่วงหน้ามีจานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเต็มจานวนแล้ว
นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ลว่ งหน้าเข้าห้องประชุม โดยขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ งดการใช้
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน
3. บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง https://www.Thaicom.net/AGM2020 เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ รับชมการถ่ายทอดสดโดย
ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ 10 หลักก่อนการเข้ารับชมการถ่ายทอดการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยหาก
พบปั ญหาสามารถติดต่อฝ่ ายช่วยเหลือ (Helpdesk) ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-962-6757
4. ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ทัง้ นีก้ ารส่งคาถามล่วงหน้าสามารถทาได้ทงั้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าห้อง
ประชุมและที่มิได้เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองโดยสามารถส่งให้บริษัทได้ทางเว็บไซต์หรืออีเมล comsec@thaicom.net หรือ
โทรสาร 02-591-0705
5. บริษัทงดแจกของที่ ร ะลึ ก อาหาร เครื่ อ งดื่ ม และไม่ อ นุ ญ าตให้ รั บ ประทานอาหารในบริ เ วณจั ดการประชุ ม
เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
2.

แนวปฏิบตั ิการเข้าร่วมประชุม Screening Point และการลงทะเบียน
1. โดยมีจุดคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม คือบริเวณทางเข้าออกโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ ทัง้ นี ้
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บคุ คลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม
 ผูท้ ี่มีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป
 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือจาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ
 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และยังไม่พน้ กาหนดเวลา 14 วัน
 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2. เช็คอินและเช็คเอ้าท์ผา่ นแอปพลิเคชั่นตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนดและระบบภายในของบริษัท
3. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มายังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าจะได้รบั หมายเลขที่น่งั ขอให้ผถู้ ือหุน้ แสดงข้อความ SMS เพื่อแสดงหมายเลข
และนั่งตามหมายเลขที่น่งั ที่ระบุไว้ และไม่ยา้ ยที่น่งั ตลอดระยะเวลาของการประชุม
แนวปฏิบตั ิสาหรับผู้มีสิทธิเข้าในห้องประชุม
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท
จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
2. หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
3. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุมและห้องประชุม
4. หากผูร้ ว่ มประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนา้ มูก หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่จดั ประชุมโดยทันที
5. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดย
ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้วิธีการเขียนคาถามใส่กระดาษโดยมีจุด ส่งคาถามและเจ้าหน้าที่ถือกล่องเพื่อ ไปรับ
คาถามระหว่างการประชุมเท่านัน้
6. บริษัทจะจัดการประชุมให้สนั้ กระชับ เพื่อมิให้บคุ คลจานวนมากอยูบ่ ริเวณพืน้ ที่ปิดเป็ นระยะเวลานาน เพื่อลดโอกาสในการ
แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโดยจะใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง (โดยเฉลีย่ 10 นาทีตอ่ 1 วาระ)

อืน่ ๆ
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั เตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ดังนี ้
- จัดให้มีจดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์เจลไว้อย่างเพียงพอ
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใด ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.Thaicom.net หรือโปรดติดต่อ
มายัง
สานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-596-5060 ต่อ 6986, 5056
โทรสาร 02-591-0705
ทัง้ นี ้ หากสถานการณ์มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท
จะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท (www.Thaicom.net) หรื อ เว็ บ ไซต์ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(www.set.or.th) ขอให้ผถู้ ือหุน้ ติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

มาตราการและแนวปฎิบตั ิการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

หน้า 1 จาก 2

บริษัทของดแจกของชำร่ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทำงที่หน่ วยงำนกำกับดูแล
ได้ รณรงค์ ให้ ลด/เลิกกำรแจกของชำร่ วยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ทะเบียนเลขที่ 0107536000897

วันที่ 18 มิถนุ ายน 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
เอกสำรแนบที่ส่งมำด้ วย
1. รายงานประจ าปี 2562 พร้ อมงบการเงิ น ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อย ส าหรั บ ปี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ในรู ปแบบคิวอาร์ โค้ ด (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 7)
2. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ
ที่ 5)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การ
กาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ. 2555 และสาเนาประกาศ
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) เรื่ อง ห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ.
2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
5. คาชีแ้ จง เรื่ อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมเพื่ อ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
7. ข้ อบังคับบริ ษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม ชันล็
้ อบบี ้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
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ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 7.30 น.) ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม
ชัน้ ล็ อ บบี ้ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ ง เทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวำระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2

รั บทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2562
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล บริ ษั ท ได้ จัด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏรายละเอี ยด
ตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน (ในคิวอาร์
โค้ ด) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 โดยแนวทางการดาเนิ นกิ จการใน
อนาคตจะนาเสนอในที่ประชุมต่อไป
การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวำระที่ 3

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ง บกำรเงิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส ำหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวำคม 2562
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุผ ล ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดท างบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และ
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน (ในคิวอาร์ โค้ ด) พร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมฉบับนี ้ โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญ ของงบการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ได้ ดงั นี ้
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รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
(ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทใหญ่)
กาไร(ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น
(บาท/หุ้น)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
17,010.78
22,202.08
6,015.82
9,065.02
5,000.35
8,173.52
(2,249.95)
229.55

(2.05)

0.21

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
18,006.18 22,718.97
7,011.15 9,581.92
4,563.45 5,700.70
(2,249.95)
229.55

(2.05)

0.21

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทาน
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่
ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยนายชวาลา เที ยนประเสริ ฐกิ จ ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุญ าตเลขที่ 4301 จากบริ ษัท ดีล อยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จ ากัด แล้ ว
และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิ จารณาอนุมัติงบการเงิ น ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
พิ จารณาอนุมัติงบการเงิ นของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทัว่ ไป และ
ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจาปี 2562
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 4

รั บทรำบกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำลและกำรไม่ เสนอจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี
2562 เพิ่มเติมอีก
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท และจะต้ องไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ทังนี
้ ้ การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดาเนินงานปกติของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทมีตอ่ สถาบันการเงิน

หน้ า 3 จาก 13

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 219,220,390.80 บาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลครั ง้ นี ้ เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ด
ขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทออกไปไม่มีกาหนด ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
อนึง่ การจ่ายปั นผลในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา มีดงั นี ้
ปี 2562

ปี 2561(1)

(2.05)

0.21

อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

-

1.36

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

-

649%

เงินปั นผลจำกผลประกอบกำรประจำปี
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)

หมายเหตุ
(1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุน และมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 31
มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท โดยเป็ นการจัดสรรจากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ซี เ อส
ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของ
บริ ษั ท นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ได้ ก าหนดให้ บริ ษั ท
จดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้ าที่
สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชี เดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจาการปฏิบัติ
หน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนับแต่
วันที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก บริ ษัท
ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมัส สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จ ากั ด เป็ น ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว ม ประจ าปี 2563 โดยการแต่ ง ตัง้ ครั ง้ นี เ้ ป็ น รอบปี บัญ ชี ที่ 5
ติดต่อกันจากรอบปี บญ
ั ชี 2559 - 2563 เนื่องจากเป็ นบริ ษัทชันน
้ าที่ให้ บริ การสอบบัญชีใน
ระดับ สากล มี ค วามเป็ น อิ ส ระ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการสอบบัญ ชี
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มีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบัติหน้ าที่ในปี ที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงเห็น
ควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
จำนวนปี
ผู้สอบบัญชี
รำยนำมผู้สอบบัญชี
ที่ลงลำยมือชื่อรั บรอง
รั บอนุญำตเลขที่
งบกำรเงินของบริษัท
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ

3356

-

2. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

4301

4 ปี (2559 - 2562)

3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสขุ

4800

-

โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ข้อมู ลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
สาหรับปี 2563 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสาหรับปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้ านแปด
แสนหกหมื่นบาทถ้ วน) โดยมีตารางเปรี ยบเทียบดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
1,860,000
1,860,000
หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริ การอืน่ (Non-Audit fee) และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย

ในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ายค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit fee) โดยเป็ นค่าตรวจสอบสาหรับกรณี
เฉพาะเรื่ อง และค่าบริ การให้ คาปรึ กษาด้ านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานสอบบัญชี ให้ กบั บริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้ วน)
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ที่ เป็ น ส านัก สอบบัญ ชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี ตามที่ เสนอ ไม่มีความสัมพัน ธ์ ห รื อ
ส่วนได้ เสียใด ๆ กับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคล
ดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและให้
เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรั บปี 2563
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นเงินจานวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้ านแปดแสนหกหมื่น
บาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับปี 2562
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การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 6

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ เ ลื อ กตั ง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ พ้ น จำกต ำแหน่ งตำมวำระ
ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ
บริ ษัท กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการต้ องพ้ นจากตาแหน่งเป็ น
จานวน 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนีอ้ าจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ณ ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ษัทมีกรรมการจานวนทัง้ หมด 9 ท่าน ดังนัน้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครัง้ นี ้ กรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
มีทงสิ
ั ้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวินิจ ศิลามงคล

2. นายธีรนันท์ ศรี หงส์

3. นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์

ตำแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารั บการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณากลัน่ กรองแล้ ว โดยคานึงถึงสัดส่วน ความ
หลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้ านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณา
จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่าง ๆ ความชานาญเฉพาะด้ าน
ของกรรมการที่ บริ ษัทต้ องการและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท
รวมถึงต้ องเป็ นผู้ที่พร้ อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
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บริ ษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระจานวน 3 ท่าน คือ
นายวิ นิ จ ศิล ามงคล นายธี ร นัน ท์ ศรี ห งส์ และนายอนัน ต์ แก้ วร่ วมวงศ์ กลับ เข้ าด ารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว น
ได้ เสียซึง่ เป็ นกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ได้ พิจารณากลัน่ กรองแล้ วและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึง่ ตามรายชื่อต่อไปนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวินิจ ศิลามงคล

2. นายธีรนันท์ ศรี หงส์

3. นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์

ตำแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

โดยทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชน และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจ
ให้ บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายวินิจ ศิลามงคล และนาย
ธี รนันท์ ศรี หงส์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เสนอให้ เลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระ สามารถให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบุคคลที ่ได้รับการเสนอชื ่อเพื อ่ เลื อกตัง้ เป็ นกรรมการ ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทมีสิทธิ
ได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง
และค่าตอบแทนประจาปี (โบนัส)
ความเห็นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ สอดคล้ องกับ จานวนกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ขนาดธุ ร กิ จ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ
แต่ละท่าน ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทชันน
้ า
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิ จารณาและเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทน
ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ ของบริ ษัทประจาปี 2563
ภายในวงเงิ น ไม่เกิ น 20,000,000 บาท (ยี่ สิ บ ล้ า นบาทถ้ วน) ซึ่งน้ อยกว่าปี 2562 โดยมี
นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี ย้ ประชุมกรรมการ และค่าตอบแทน
ประจาปี รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี ้
สาหรั บนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้ กับประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ในรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม
กรรมการ ค่าตอบแทนประจาปี (โบนัส) และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 ประธานกรรมการบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท (สอง
แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ค่าตอบแทนประจาปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รถยนต์ประจา
ตาแหน่งพร้ อมคนขับ) แต่จะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอีก
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไปดารงตาแหน่งประธานกรรมการหรื อกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น จะไม่ได้ คา่ ตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมใด ๆ
 กรรมการบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
และค่าตอบแทนประจาปี รวมทัง้ ได้ รับค่าเบี ย้ ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ครัง้ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริ ห ารจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
 ประธานคณะกรรมการชุด ย่อยอื่น ๆ จะได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ
10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
 กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
 กรรมการบริ ษัทจะได้ รับเบี ย้ เลี ้ยงในกรณี ที่ต้องเดินทางไปปฏิ บัติงานให้ บริ ษัทตาม
อัตราที่บริ ษัทกาหนด
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 กรรมการบริ ษัทจะได้ รับค่าเบี ้ยประกันชีวิตและค่าเบี ้ยประกันสุขภาพประจาปี
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่าน (ในคิวอาร์ โค้ ด) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ตำรำงสรุ ปนโยบำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563
ค่ ำตอบแทน (บำท)
คณะกรรมกำร
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ค่ ำตอบแทนประจำปี
รำยเดือน
เบีย้ ประชุม
(โบนัส)
คณะกรรมกำร
ประธานกรรมการ
250,000


กรรมการ
50,000
25,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธาน
25,000
25,000

กรรมการ
25,000


คณะกรรมกำรบริ หำร
ประธาน
25,000
25,000

กรรมการ
25,000


คณะกรรมกำรชุดย่ อยอื่น ๆ
ประธาน
10,000
25,000

กรรมการ
25,000


ในปี 2562 ได้ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จานวน 14,208,167 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนแปดพันหนึง่ ร้ อย
หกสิบเจ็ดบาทถ้ วน) ซึง่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
งบประมาณ
ใช้ จริ ง

ปี 2562
22,000,000
14,208,167

ปี 2561
22,000,000
15,753,299

ทัง้ นี ้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงาน
ประจาปี 2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ดังที่เสนอ
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ระเบียบวำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 28. และข้ อ 31.
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราช
กาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องแก้ ไ ข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 28 และข้ อที่ 31 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เดิม
“ข้ อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้ จัดขึน้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง้ ณ
สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกาหนดให้
ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม หรื อในกรณีจาเป็ นกรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้
ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นีใ้ ห้ ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ”

แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้ จัดขึน้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง้ ณ
สถานที่ ตามที่ประธานกรรมการ หรื อ คณะกรรมการกาหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยก
ประชุม หรื อในกรณี จาเป็ นกรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ได้ รับการร้ องขอ
การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทอาจทาด้ วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กาหนดไว้ ทังนี
้ ้
องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นไปข้ อบังคับ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องวิธีการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้ กบั ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
้ ได้ ”

เดิม
“ข้ อ 31.ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา
แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันโดยต้ องดาเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน”
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แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 31.ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา
แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันโดยต้ องดาเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอาจทาด้ วยวิธีการประชุมผ่า นสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ ได้ ทัง้ นีต้ ้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การตามที่กฎหมายกาหนด และกระทาผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศตามประกาศหรื อ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อที่กฎหมายกาหนดไว้
ในกรณีที่เป็ นการมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยวิธีผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้ นและผู้รับ
มอบฉันทะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด และเป็ นไปตาม ประกาศ กฎ
ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง”

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 28 และ ข้ อ 31 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอี ย ด
ดังกล่าวข้ างต้ น
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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อนุมัตขิ ้ อห้ ำมกำรกระทำที่มีลักษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ ำงด้ ำว
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็ นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การก าหนดข้ อห้ ามการ
กระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ. 2555 ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริ ษัท จึงได้ ก าหนดข้ อห้ า มการกระท าที่ มีลัก ษณะเป็ น การ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว (ข้ อห้ ามฯ) รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 บัญชี
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และสาเนาประกาศ บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมฉบับนี ้ โดยข้ อห้ ามฯ ดังกล่าวได้ นาเสนอและได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นประจาปี 2556 และได้ ยื่น
ข้ อห้ ามฯ ดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ กสทช. ไปแล้ วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นัน้
ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวกาหนดให้ บริ ษัทเสนอข้ อห้ ามฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ขออนุมตั ิข้อกาหนดหรื อทบทวนเป็ นประจาทุกปี โดยในปี นีบ้ ริ ษัทจะยังคงปฏิบตั ิตามข้ อ
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ห้ ามฯ ดังกล่าวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อความในข้ อห้ ามฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดโดย
ยึดถือตามข้ อความเดิมทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ข้ อห้ ามการกระท าที่ มี ลั ก ษณะเป็ นการครอบง ากิ จ การโดย
คนต่างด้ าว ตามข้ อความเดิมที่ได้ เคยเสนอและได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 - 2562 รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
บัญ ชี ท้ า ยประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และสาเนาประกาศ บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (Record Date) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถนุ ายน 2563
บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม
2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องวิ ภ าวดี บ อลรู ม ชั น้ ล็ อ บบี ้ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว
กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 7.30 น. เป็ นต้ นไป และเนื่องจากการเว้ นระยะห่างทางสังคมในระยะ 1.5 เมตรทุกจุด
ทาให้ สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ เพียงจานวน 100 ที่นงั่ บริ ษัทจึงขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นปฏิบตั ิตามมาตรการและ
แนวปฏิบตั ิการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 อย่างเคร่ งครัด
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั ง้ นี ้ โดยการเลือกใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริ ษัทได้ แนบหนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแ ลหุ้น ) รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่ง ได้ จัดส่งให้ แก่
ผู้ถื อหุ้น ทุก ท่ านพร้ อมกับ หนังสื อ เชิ ญ ประชุ มฉบับ นี ้ หรื อท่ านผู้ถื อหุ้น สามารถดาวน์ โหลด (download) หนัง สื อ
มอบฉันทะดังกล่าวข้ างต้ น ได้ จากทางเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.thaicom.net โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่
ระบุไว้ เท่านัน้
หรื อท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้ อมูล และประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ขอความร่ วมมือจากท่านได้ โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยใส่ซองไปรษณี ย์ตอบรั บและไม่ต้องติดแสตมป์ ซึ่งได้ จัดส่ง
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น ทุก ท่ านพร้ อมกับหนังสือเชิ ญ ประชุมฉบับนี ม้ ายัง บริ ษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ตู้ป ณ 18 ปณฝ.
ซันทาวเวอร์ ส กรุ งเทพฯ 10905
หน้ า 12 จาก 13

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์)
กรรมการ
โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม ได้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท ที่
www.thaicom.net ภายใต้ หัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” > “ข้ อมูลผู้ถือหุ้น” ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็ นต้ นไป และสามารถส่งคาถาม
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ล่วงหน้ าได้ ที่ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) เลขที่
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางอีเมล์ comsec@thaicom.net

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น
ประจำปี 2563

รำยงำนประจำปี 2562

หน้ า 13 จาก 13

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีสาหรั บปี 2563

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2563
ชื่อ - สกุล
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
60 ปี
 ปริ ญญาเอกสาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Joint Doctoral
of Business Administration)
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริ กา
(Middle Tennessee State University)
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริ กา
(Middle Tennessee State University)
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
 Certified Internal Audit (CIA)
 Certified Risk Management Assurance (CRMA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
: 3356
ชื่อสานักงานสอบบัญชี
: บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0136 โทรสาร 02-034-0100
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
: หุ้นส่วนสานักงานด้ านการสอบบัญชี
พ.ศ. 2541 – ปั จจุบนั
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ
:  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
ปั จจุบนั
 ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุมตั ิโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ
กรมบัญชีกลาง
 กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 อนุกรรมการคณะกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ

การมี ส่ วนได้ เสี ยอื่ น นอกเหนื อจากการให้ บริ การด้ านการสอบบั ญชี กั บ บริ ษั ท/บริ ษั ทย่ อย/บริ ษั ทร่ วม/
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
-ไม่ม-ี

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563

หน้ า 1 จาก 3

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2563
ชื่อ - สกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

:
:
:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:
:

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี
:
พ.ศ. 2551 – ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ
ปั จจุบนั

นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
52 ปี
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
4301
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0113 โทรสาร 02-034-0100
ย้ อนหลัง
หุ้นส่วนสานักงานด้ านการสอบบัญชี
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
 ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุมตั ิโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หัวหน้ าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ ของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
 ผู้บรรยายพิเศษให้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
:  คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2556
ประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมี ส่วนได้ เสียอื่น นอกเหนื อจากการให้ บริ การด้ านการสอบบัญชี กับ บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วม/
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
-ไม่ม-ี
:

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563

หน้ า 2 จาก 3

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2563
ชื่อ - สกุล

:

ดร. เกียรตินิยม คุณติสขุ

อายุ

:

วุฒกิ ารศึกษา

:

50 ปี
 ปริ ญญาเอก บัญชีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนี ย บั ต รชั น้ สู งการบริ ห ารงานภาครั ฐ และกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้ า
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

:

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:

4800

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0121 โทรสาร 02-034-0100
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
: หุ้นส่วนสานักงานด้ านการสอบบัญชี
พ.ศ. 2555 – ปั จจุบนั
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ
:  ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ปั จจุบนั
และตลาดหลักทรัพย์
 สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้บรรยายพิเศษให้ กบั สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประธานคณะทางานจัดทามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครัง้ แรก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีส่วนได้ เสียอื่น นอกเหนือจากการให้ บริการด้ านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริ ษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
-ไม่ม-ี

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563

หน้ า 3 จาก 3

เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล

: นายวินิจ ศิลามงคล

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือหุ้น

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

: ปริ ญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่ านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรื ออื่นๆ

: ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน

: ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
กรรมการ
Thammasat University’s Transformation
Steering Committee
ปั จจุบนั
กรรมการ
คณะพานิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
2558 – 2562
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เคพีเอ็มจีในประเทศไทย

วันที่ได้ รับตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

: 27 มีนาคม 2563

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

: 3 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563)
: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรื อ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

: กิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน: ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน: มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท: ไม่มี

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ า 1 จาก 7

เอกสารแนบ 3
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นใหญ่ ของบริษัท
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

- ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ การสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาแล้ ว เห็ น ว่ า
นายวินิจ ศิลามงคล มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของบริ ษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ไม่มี

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ า 2 จาก 7

เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล

: นายธีรนันท์ ศรี หงส์

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือหุ้น

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

: MBA University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การผ่ านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรื ออื่นๆ

:

ประสบการณ์ ทางาน

: ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน Start up
บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท



Director Certification Program (DCP)



Director Accreditation Program (DAP)

ตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2560 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

ประธานกรรมการ
สานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เซลาร์ คอนซัลติ ้ง จากัด
ที่ปรึกษา
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประธาน
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

หน้ า 3 จาก 7

เอกสารแนบ 3
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
กรรมการ
เดอะมอลล์ กรุ๊ ป

วันที่ได้ รับตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

: 27 มีนาคม 2563

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

: 3 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563)
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรื อ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

: กิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน: มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน: มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท: ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นใหญ่ ของบริษัท
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

- ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ การสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาแล้ ว เห็ น ว่ า
นายธีรนันท์ ศรี หงส์ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของบริ ษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ไม่มี
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ า 4 จาก 7

เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล

: นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 58 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

: กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่ านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรื ออื่นๆ

:

ประสบการณ์ ทางาน



Director Certification Program (DCP) รุ่ น 66/2548



Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 45/2548



Executive Development Program (EDP) รุ่ น 2/2551



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



How to Develop a Risk Management Plan รุ่ นที่ 9/2559

: พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. ไทยคม
กรรมการบริ หาร บมจ. ไทยคม

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่
-ไม่มีตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จากัด
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหาชน
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ จากัด
หน้ า 5 จาก 7

เอกสารแนบ 3
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท สตาร์ นิวเคลียส จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จากัด
กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
ก.พ. 2559 – 2562
กรรมการบริ หาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
มี.ค. 2553 – 2561
กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
ส.ค. 2552 – 2561
กรรมการ
บริ ษัท เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – เม.ย.2561 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
ก.ค.2548 – เม.ย.2561 กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
วันที่ได้ รับตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

: 1 พฤษภาคม 2561

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท

: 2 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563)

ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

: กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการบริ หาร และกรรมการพัฒนา
ธุรกิจใหม่

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรื อ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

: กิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน: ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน: มี

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ า 6 จาก 7

เอกสารแนบ 3
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท: ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมาย
อาญาในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นใหญ่ ของบริษัท
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

- ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ การสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาแล้ ว เห็ น ว่ า
นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ
ไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินงานของบริ ษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
 เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จานวน 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ า 7 จาก 7

เอกสารแนบ 4
บั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง การกาหนดข้ อห้ าม
การกระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ.2555
และสาเนาประกาศ บริ ษัท ไทยคม จ ากั ด (มหาชน) เรื่ อ ง ห้ า มการ
กระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ.2556

เอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 1

(ข้ อความบางส่ วน)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง การกาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2555

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 129 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
“ข้ อห้ าม” หมายความว่า ข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าวตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ ในบัญชีท้ายประกาศนี ้
“การครอบงากิจการ” หมายความว่า การมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดย
คนต่างด้ าวในการกาหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน การแต่งตัง้ กรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
ระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริ หารกิ จการหรื อการประกอบกิ จการโทรคมนาคมของผู้ขอรั บใบอนุญาต หรื อผู้รับ
ใบอนุญาต ทังนี
้ ้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตังแต่
้ กงึ่ หนึ่งของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
การมีอานาจควบคุม
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อการแต่งตัง้ หรื อการถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทังหมด
้
ข้ อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นประจาปี ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตกาหนดหรื อทบทวน
ข้ อห้ ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้ อมคารับรองซึง่ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลว่าจะไม่ดาเนินการใด
ๆ อันเป็ นการขัดต่อข้ อห้ ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้ อใดทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศนี ้
ข้ อห้ ามตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้ วย

เอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2

(บัญชีท้ายประกาศ)
บัญชีข้อห้ ามการกระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้ าว

(1) การครอบงากิ จการผ่านการให้ คนต่างด้ าว ตัวแทน หรื อตัวแทนเชิ ดเข้ ามาถื อหุ้นไม่ว่า โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี ้
(2) การครอบงากิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้ าวเอง หรื อถือผ่านผู้แทนหรื อตัวแทนของคนต่าง
ด้ าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจานวนหุ้นที่ถือไว้ จริ ง หรื อ
เป็ นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสญ
ั ชาติไทย
(3) การครอบงากิจการผ่านการที่คนต่างด้ าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในการกาหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน หรื อการแต่งตังกรรมการหรื
้
อผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ผู้บริ หารด้ านจัดซื ้อ หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการเงิน หรื อบุคคลอื่นใดซึง่ มีอานาจควบคุมหรื ออิทธิพลต่อการบริ หารกิจการ
หรื อประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาต
(4) การครอบงากิจการผ่านการมีนิติสมั พันธ์กบั แหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้ าว
หรื อนิติบคุ คลในเครื อ อาทิ การค ้าประกันเงินกู้ การให้ ก้ เู งินในอัตราดอกเบี ้ยต่ากว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยง
ทางธุรกิจ หรื อการให้ สนิ เชื่อ ทังนี
้ ้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบตั ิ
(5) การครอบง ากิ จ การผ่ า นการท าสัญ ญาเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สัญ ญาแฟรนส์ ไ ชส์
(Franchise) หรื อสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็ น
การถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
(6) การครอบงากิจการผ่านการทาสัญญาจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อสัญญาจ้ างบริ หารกับคนต่างด้ าวหรื อ
นิติบคุ คลในเครื อ หรื อลูกจ้ าง หรื อพนักงานของคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็ นการ
ถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
(7) การครอบงากิจการผ่านการร่ วมประกอบกิจการกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ โดยมีการ
จัดสรรหรื อแบ่งต้ นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่คนต่างด้ าว
(8) การครอบงากิจการผ่านการทาธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรื อสมยอม
ด้ านราคากับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ

เอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 3

ประกาศ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
เรื่ อง ห้ ามการกระทาที่มีลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่ างด้ าว
พ.ศ.2556
__________________
____
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การ
กาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ.2555 กาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม ซึง่ ต้ องกาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นเท่านัน้
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 แล้ ว เพื่อเป็ นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงากิจการโดยคน
ต่างด้ าว จึงกาหนดข้ อห้ ามการกระทา ดังต่อไปนี ้
1. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการโดยผ่านการให้ คนต่างด้ าว ตัวแทน หรื อตัวแทนเชิดเข้ ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การกาหนดข้ อห้ ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ.
2555
2. ห้ ามกระทาการครอบงากิจ การ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้ าวเอง หรื อถือผ่านผู้แทนหรื อ
ตัวแทนของคนต่างด้ าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิ พิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกิ นกว่าสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือไว้ จริ ง หรื อเป็ นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสญ
ั ชาติไทย
3. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการผ่านการที่คนต่างด้ าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในการกาหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน หรื อการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ผู้บริ หารด้ านจัดซื ้อ หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการเงิน หรื อบุคคลอื่นใดซึง่ มีอานาจควบคุมหรื ออิทธิพลต่อการบริ หารกิจการ
หรื อประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริ ษัท
4. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมั พันธ์ กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้
จากคนต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ เช่น การค ้าประกันเงินกู้ การให้ ก้ ูเงินในอัตราดอกเบี ้ยต่ากว่าราคาตลาด การ
ประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรื อการให้ สินเชื่อ ทังนี
้ ้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบตั ิ

5. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการ โดยผ่านการทาสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา สัญญา
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรื อสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
6. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการ โดยผ่านการทาสัญญาจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อสัญญาจ้ างบริ หารกับ
คนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ หรื อลูกจ้ างหรื อพนักงานของคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ และสัญญาดังกล่าวมี
ผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
7. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการ โดยผ่านการร่ วมประกอบกิจการกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบุค คล
ในเครื อ โดยมีการจัดสรรหรื อแบ่งต้ นทุนในการประกอบกิ จ การในลัก ษณะที่ มีผลเป็ นการถ่ ายโอนค่าใช้ จ่ า ยและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
8. ห้ ามกระทาการครอบงากิจการ โดยผ่านการทาธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing)
หรื อสมยอมด้ านราคากับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ
ประกาศนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

เอกสารแนบ 5
คาชีแ้ จง เรื่ อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ วมประชุ ม เพื่ อลงทะเบี ย นและออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5

คาชีแ้ จง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่ องด้ วยบริ ษั ทได้ จัดให้ มี กำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันพุ ธที่ 22 กรกฎำคม 2563 เวลำ 9.30
นำฬิกำ (เริ่ มลงทะเบียนเวลำ 7.30 นำฬิกำ) ณ ห้ องวิภำวดีบอลรู ม ชันล็
้ อบบี ้ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัลพลำซำ
ลำดพร้ ำว กรุ งเทพมหำนคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร โดยบริ ษัทใช้ ระบบ Barcode ใน
กำรลงทะเบียนด้ วย
บริ ษัทจึงขอชี ้แจงหลักเกณฑ์และเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ ประกอบกำรลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
ผู้ถื อหุ้ น เพื่ อให้ กำรประชุ มผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ทเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย โปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ
กรมพั ฒ นำธุ รกิ จ กำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ช ย์ ได้ มี ป ระกำศ เรื่ อง ก ำหนดแบบหนังสื อมอบฉั น ทะ (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ ำประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ น
ผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสำรแนบ 9) ซึง่ บริ ษัทได้ แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่ต้องกำรมอบฉันทะไว้ ชดั เจนและตำยตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ทังนี
้ ้ ในกรณีต้องกำรหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสำมำรถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวได้ ที่
www.thaicom.net และโปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (เอกสำร
แนบ 10) มำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. วิธีมอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำร ดังนี ้
1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ ำงต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั ้ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ให้ ใช้ เฉพำะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่ำนัน้

คำชี ้แจง เรื่อง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถือหุ้น เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน

หน้ ำ 1 จำก 5

เอกสารแนบ 5
2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของ
บริ ษั ท ตำมข้ อมู ล กรรมกำรอิ ส ระที่ แ นบมำพร้ อมหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ฉบั บ นี ้ (เอกสำรแนบ 6) โดยท ำ
เครื่ องหมำย และระบุ ชื่ อ พร้ อมรำยละเอี ย ดของบุ ค คลที่ ผ้ ูถื อหุ้ น ประสงค์ จ ะมอบฉัน ทะ หรื อ ระบุ ชื่ อ
กรรมกำรอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่ วมประชุมดังกล่ำว
3) ปิ ด อำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทัง้ ขี ดฆ่ ำลงวันที่ ณ วัน ที่ ท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่ อให้
ถูก ต้ องและมีผลผูกพัน ตำมกฎหมำย ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้ แ ก่
ผู้รับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน โดยไม่คิดค่ำอำกรแสตมป์
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนซึง่ น้ อย
กว่ำจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและถูกแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
3. เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซงึ่ แสดงตัวตนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ และหำกมีกำรเปลี่ยน ชื่อ-นำมสกุล ให้
ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ โปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี ้ (เอกสำรแนบ 10) มำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนำเอกสำรที่ ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่ อรั บรอง
สำเนำถูกต้ อง
- สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสำรตัวจริ งที่สว่ นรำชกำรออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
ทังนี
้ ้ โปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (เอกสำรแนบ 10)
มำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
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กรณีนิตบิ ุคคล
1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมกำร) เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และลงลำยมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนำหนังสื อรั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติบุ คคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งรั บ รองส ำเนำถูก ต้ องโดยผู้แทนนิ ติบุค คล
(กรรมกำร) พร้ อมประทับตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี)
- สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิ ติบุคคลนัน้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบคุ คล
ทังนี
้ ้ โปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (เอกสำรแนบ 10) มำในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนำหนังสื อรั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติบุ คคลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งรั บ รองส ำเนำถูก ต้ องโดยผู้แทนนิ ติบุค คล
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำร
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซงึ่ แสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลง
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
- สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรอง
สำเนำถูก ต้ อง ทัง้ นี ้ ผู้รับ มอบฉัน ทะโปรดแสดงเอกสำรที่ ส่วนรำชกำรออกให้ ข องผู้รับ มอบฉัน ทะ ณ จุด
ลงทะเบียน
ทังนี
้ ้ โปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (เอกสำรแนบ 10) มำใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสำร และแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้ อ 1 หรื อ 2 โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เท่ำนัน้
3.2 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ อง
ส่งหลักฐำนดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
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- หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดำเนิ นกำรลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
โปรดนำแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (เอกสำรแนบ 10) มำในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ เอกสำรที่ต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ อง
จัดทำคำแปลภำษำไทยแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
4. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรั บลงทะเบี ยนกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นก่อนเริ่ มกำรประชุม 2 ชั่วโมง หรื อตัง้ แต่เวลำ 7.30
นำฬิกำ เป็ นต้ นไป ของวันพุธที่ 22 กรกฎำคม 2563 ณ สถำนที่ประชุม ตำมแผนที่สถำนที่จดั กำรประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบ
มำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
5. หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป
1) กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยกำรนับคะแนนเสียงจำกหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
และ/หรื อ จำกกำรส่งบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพี ยงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian) ซึ่ง
แต่งตังจำก
้
ผู้ลงทุนต่ำงประเทศตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลง
คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่ำกำรลง
คะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ ตำมที่เห็นสมควร
6. ระเบียบวาระเรื่ องการเลือกตัง้ กรรมการ
สำหรับระเบียบวำระเรื่ องกำรเลือกตังกรรมกำรตำมข้
้
อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ถือ
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2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำมข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ โดยจะไม่สำมำรถใช้ รูปแบบในกำรเลือกตัง้ โดยแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่บุคคล
หลำย ๆ คนได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
เพื่อให้ บริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนัน้ สำหรับระเบียบวำระ
6 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั ิเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระประจำปี 2563 บริ ษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่ วมประชุม ทังบั
้ ตรลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
7. การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนที่ ประชุมหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ของบริ ษัทจะชีแ้ จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำร
ประชุมโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
เข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ จำกคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมำจำกผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้ งผล
กำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นวำระนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกันได้
เนื่องจำกอำจมีผ้ ถู ือหุ้นบำงท่ำนเข้ ำมำประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี Inspector ซึง่ เป็ นที่ปรึกษำ
กฎหมำยภำยนอกเพื่ อทำหน้ ำที่ ดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อให้ กำรประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้ องตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท

คำชี ้แจง เรื่อง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถือหุ้น เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน

หน้ ำ 5 จำก 5

เอกสารแนบ 6
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัตกิ รรมการอิสระที่
เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัตกิ รรมการอิสระ
ที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระต้ องมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนและต้ องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกันและไม่ให้ เ กิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถ
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.1* ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ น ผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึ งพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึง่
เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ
บริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ด้ งั กล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึ ้นในระหว่าง
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
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5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ห รื อผู้มีอานาจ
ควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการ
เงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
อิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระที่ มีลักษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สิน ใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษัทอาจแต่งตังบุ
้ คคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้ อ 4 หรื อ
6 เป็ นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าบุคคลดังการแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ และการให้ ความเห็นที่ เป็ นอิสระ และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ใ้ น
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
*หมายเหตุ: บริษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์นี ้เข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึง่ ได้ กาหนดไว้ ให้ ถือหุ้นได้ ไม่เกินร้ อยละ 1

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
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รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล

: นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

อายุ

: 67 ปี

ที่อยู่

: 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือหุ้น

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

: ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ

:

ประสบการณ์ ทางาน

: มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั



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



Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

ต.ค. 2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยคม

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ก.พ. 2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. สายการบินนกแอร์
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานบริ หารความเสี่ยง
บมจ. พีทีที โกบอล เคมิคอล
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. เอสวีไอ
ม.ค.2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. โทริ เซนไทย เอเยนต์ซีส์
ธ.ค. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
มี.ค. 2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เมอร์ เมด มาริ ไทม์ (จดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ )

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หน้ า 6 จาก 8

ตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. ไอรา พร็ อพเพอร์ ตี ้
มิ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. หลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย)
ต.ค. 2554 – ปั จจุบนั
ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายอาญา
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมา
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ต.ค. 2554 – 2561
ประธานกรรมการ
บมจ. พีทีที โกบอล เคมิคอล
เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ และกรรมการ
บมจ. ไออาร์ พีซี
: ไม่มี

วันที่ได้ รับตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

: 1 ตุลาคม 2558

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

: 4 ปี 8 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563)

วาระที่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ าง
จากกรรมการท่ านอื่นๆ

: ไม่มี

: ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หน้ า 7 จาก 8

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล

: นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

อายุ

: 65 ปี

ที่อยู่

: 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

สัดส่ วนการถือหุ้น

: ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

: พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ

:

ประสบการณ์ ทางาน

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) รุ่ น 1/2543
: มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ไทยคม
มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยคม
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ก.พ.2560 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ สานักงาน


รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หน้ า 8 จาก 8

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. บางกอกกล๊ าส
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลัง
2556 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 – ปั จจุบนั
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศกลาง
ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
มี.ค. 2561 – 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ไทยคม
2557 – 2562
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)
2560 – 2562
ที่ปรึกษาสาหรับมาตราการลงโทษทางแพ่ง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2556 – 2562
กรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2554 – 2562
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
2554 – 2562
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2556 – 2560
คณะกรรมการวินยั กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2554 – 2560
กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – 2559
ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หน้ า 9 จาก 8

2549 – 2553
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายอาญา
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
วาระที่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ าง
จากกรรมการท่ านอื่นๆ

สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดสินค้ า
เกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี
: 30 มีนาคม 2559
: 4 ปี 3 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563)
: ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2563
: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หน้ า 10 จาก 8

เอกสารแนบ 7
ข้ อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7

ข้ อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่ง หนึ่ง ของจานวนกรรมการทั ง้ หมดนั น้ ต้ อ งมีถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นราชอาณาจัก รและจะต้ อ งเป็ น ผู้มีคุณ สมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด
กรรมการของบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ ค่ าตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน เบี ้ยประชุม
เบี ้ยเลี ้ยง โบนัส
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึ่ง ได้ รั บ คะแนนเสีย งสูง สุด ตามลาดับ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลือ กตั ้งเป็ น กรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังใน
้
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน
ว่าผู้ใดออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออก
ตามวาระนี ้อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้ า 1 จาก 4

เอกสารแนบ 7
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อ
กัน ท าหนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม วิ ส ามัญ แต่ ต้ อ งระบุ เรื่ อ ง เหตุ ผ ล และ
วัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี นี ้ คณะกรรมการจะต้ องจัดการ
ประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบ
ห้ า (45) วัน นั บ แต่ วัน ครบก าหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดท าเป็ น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้ องดาเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 32. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ หากว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ได้ เรี ย กนั ด เพราะ ผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอ
การประชุ ม เป็ นอั น ระงั บ ไป ถ้ าการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ มิ ใ ช่ เป็ นการเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ น ร้ องขอให้ น ัด
ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุ มผู้ ถื อหุ้ น ผู้ ถื อหุ้ นอาจมอบฉันทะให้ บุ คคลอื่นซึ่งบรรลุนิ ติ ภาวะแล้ วเข้ าประชุม และ
ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะ และ
เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
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หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถือ เสีย งข้ า งมากของผู้ ถือ หุ้ น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน ถ้ า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริ ษัท
จ. การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริ ษัท
หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 36. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และต้ อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี ก าไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ แบ่งปั นเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้
ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
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ข้ อ 39. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจาก
เงินสารองดังที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติจดั สรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองอย่างอื่นตามที่
เห็นควร เพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทก็ได้
ข้ อ 40. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 41. ผู้ สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดที่ เกี่ ยวกับรายได้ รายจ่ าย ตลอดจน
ทรั พย์ สิ น หนี ส้ ิ นของบริ ษั ท ในระหว่างเวลาท าการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง
ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง้ ชี แ้ จงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่ เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทุกครัง้ ที่มีการพิ จารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันให้
้ แก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
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แผนที่ตัง้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม ชัน้ ล็อบบี ้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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การเดินทาง
โดยรถไฟใต้ ดนิ MRT : ณ สถานีพหลโยธิน
โดยรถไฟฟ้ า BTS : ณ สถานีหมอชิต ใช้ ทางออกที่ 3 ใช้ บริ การรถไฟใต้ ดิน MRT ไปลงที่สถานีพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปยังเซ็นทรัล ลาดพร้ าว
โดยรถประจาทางสายธรรมดา: สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145
รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ: 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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