
 

 

 

ที่ TC-CS 010/2565  
       
 4 กมุภาพนัธ ์2565 
 
เรือ่ง  แจง้มติการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2565  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย:  1. ประกาศ เรือ่ง หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2556 
 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 
2565 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชุม Galaxy Room เลขที่ 349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์
ถนนวิภาวดีรงัสติ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 25 มีนาคม 
2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์ทา่นัน้ และก าหนดใหว้นัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 เป็น
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีดงันี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีรบัทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท
และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่
รองรบัทั่วไป และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตแลว้ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 328,830,586.20 บาท 

ทัง้นี ้บรษัิทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 และก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 20 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะน าเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลตอ่ไป 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2565 จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีรายช่ือดงันี ้

(1) นายสเุมธ แจง้สามส ี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  9362 

(2) นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4628 

(3) นายอดุมศกัดิ ์บศุรานิพรรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  10331 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 ภายในวงเงิน 1 ลา้นบาท  

 ทัง้นี ้การแตง่ตัง้และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 ไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่งแลว้ 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท อนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้

6.1 กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้  
1. นายสมประสงค ์บญุยะชยั    
2. ผศ. ดร. ปารณีา ศรวีนิชย ์
3. นายสพุร หลกัมั่นคง 

6.2 อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
1. นายสมประสงค ์บญุยะชยั 
2. ผศ. ดร. ปารณีา ศรวีนิชย ์ 
3. นายสพุร หลกัมั่นคง 

 ทัง้นี ้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ และบริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 โดยเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทเท่าปีก่อน ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ



 

 

 

โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ใหบ้รษัิทตอ้งน าเขา้ขอพิจารณาและอนมุตัิในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อยื่นตอ่ กสทช. 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งบนเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ www.thaicom.net  โดยจะจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณียต์อ่ไป 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

                         (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง)  
                                              เลขานกุารบริษัท  

                บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaicom.net/


 

 

 

 
                                  ประกาศ 

บริษัท ไทยคม จ ากดั )มหาชน(   
เร่ือง ห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว  

พ .ศ.  2556  

__________________________________________________________________ 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไดป้ระกาศใช ้
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เรือ่ง การก าหนดขอ้หา้มการกระ
ท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว พ .ศ.  2555 ก าหนดใหผู้ร้บัใบอนญุาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผูร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งตอ้งก าหนดขอ้หา้มการกระ
ท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เทา่นัน้ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด )มหาชน ( ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2556 วนัที่ 28 เดือน มีนาคม พ .ศ.  2556 แลว้ เพื่อเป็นการรบัรองว่า จะไม่มีการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วจึง
ก าหนดขอ้หา้มการกระท า ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หา้มกระท าการครอบง ากิจการโดยผา่นการใหค้นตา่งดา้ว ตวัแทน หรอืตวัแทนเชิดเขา้มาถือหุน้ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางออ้มเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการ  โทรคมนาคม
แหง่ชาติ เรือ่ง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว พ .ศ.  2555  

2. หา้มกระท าการครอบง ากิจการ โดยผา่นการถือหุน้โดยคนตา่งดา้วเอง หรอืถือผา่นผูแ้ทนหรอื ตวัแทนของ
คนตา่งดา้ว โดยหุน้ดงักลา่วมีสทิธิพิเศษในการออกเสยีงลงมติในการประชมุผูถื้อหุน้เกินกวา่สดัสว่น จ านวนหุน้ท่ีถือไวจ้รงิ หรอื
เป็นหุน้ท่ีมีสทิธิพิเศษเหนือกวา่หุน้ท่ีถือโดยผูม้ีสญัชาติไทย  

3. หา้มกระท าการครอบง ากิจการผ่านการที่คนต่างดา้วมีอ านาจควบคมุหรือมีอิทธิพล  ไม่ว่าโดย ทางตรง
หรือทางออ้มในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการการด าเนินงาน หรือการแต่งตัง้กรรมการ หรือผูบ้ริหาร  ระดบัสงูของ
บรษัิท  

ผูบ้ริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ หวัหนา้  ผูบ้ริหาร
ดา้นจัดซือ้ หวัหนา้ผูบ้ริหารดา้นการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอ านาจควบคมุหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ  หรือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในกิจการของบรษัิท 

4. หา้มกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพนัธก์บัแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกูจ้ากคน
ต่างดา้วหรือนิติบคุคลในเครือ เช่น การค า้ประกนัเงินกูก้ารใหกู้เ้ งินในอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ราคาตลาด การประกนัความเสีย่ง
ทางธุรกิจ หรอืการใหส้นิเช่ือ ทัง้นี ้ในลกัษณะที่มีการเลอืกปฏิบตัิ  

5. หา้มกระท าการครอบง ากิจการ โดยผา่นการท าสญัญาเก่ียวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา สญัญา แฟรนสไ์ชส ์
(Franchise) หรอืสญัญาที่ใหส้ทิธิแตเ่พียงผูเ้ดียวกบัคนตา่งดา้วหรอืนิติบคุคลในเครอืและสญัญาดงักลา่วมีผลเป็นการถ่ายโอน
คา่ใชจ้่ายและผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่คนตา่งดา้ว  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 



 

 

 

6. ห้ามกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าสัญญาจัดซือ้จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับ  
คนต่างดา้วหรือนิติบคุคลในเครือ หรือลกูจา้งหรือพนกังานของคนต่างดา้วหรือนิติบคุคลในเครือและสญัญาดงักลา่วมีผลเป็น
การถ่ายโอนคา่ใชจ้่ายและผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่คนตา่งดา้ว  

7. หา้มกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ 
โดยมีการจดัสรรหรือแบ่งตน้ทนุในการประกอบกิจการในลกัษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใชจ้่ายและ ผลประโยชนต์อบแทน
ใหแ้ก่คนตา่งดา้ว  

8. หา้มกระท าการครอบง ากิจการ โดยผ่านการท าธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ
สมยอมดา้นราคากบัคนตา่งดา้วหรอืนิติบคุคลในเครอื  

 

ประกาศนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 
 


