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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

วันเวลาประชุม 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

4. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ 

6. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

7. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

2. นางสาวอัญชัน สถาวร ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

3. นางสาวสุภลักษณ ภูผา ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

4. นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล เลขานุการบริษัท 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

ของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) จํานวน 4 ทาน คือ  

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายรัช ตันตนันตา    กรรมการ 

3. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย   กรรมการ 

4. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 4 ทาน คือ 

1. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ 

4. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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และผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล 

2. นางสาวอัญชัน สถาวร 

3. นางสาวสุภลักษณ ภูผา 

และแจงวาไดเวลาเริ่มประชุมตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการ

บริษัท) จึงกลาวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับ

ของบริษัท พรอมท้ังกลาวเปดประชุมและแถลงใหท่ีประชุมทราบวา จากจํานวนหุนท้ังหมด 616,266,575 หุน มีผูถือหุนเขารวม

ประชุมดวยตัวเอง จํานวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะแทน จํานวน 19 ราย รวมผูถือหุนท้ังสิ้นจํานวน 34 ราย รวมจํานวน

หุนได 319,105,958 หุน คิดเปนรอยละ 51.78 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคบั

บริษัท และกอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอใหนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนตอไป 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในครั้งน้ี มีวาระการประชุมท้ังสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดท่ี

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในดาน

การดูแลสิทธิประโยชนของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดสงคําถาม

ลวงหนา โดยมีรายละเอียดและวิธีการ ตามท่ีไดแจงในหนังสือเชิญประชุมแลว และไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม หรือแจงความ

จํานงเสนอเรื่องมาแตอยางใด จากน้ันไดอธิบายเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

วิธีการอภิปราย  

- ในการอภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุม บริษัทฯ มีชองทางใหติดตอได ดังน้ี 

1. หากประสงคจะสอบถามดวยวิธีการพิมพขอความ ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Chat ของโปรแกรม Zoom เพ่ือ

พิมพขอความ และกดปุม Enter เพ่ือสงขอความเขามายังระบบ 

2. หากประสงคจะสอบถามดวยการสนทนา ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Participant ดานลาง และกดปุมยกมือข้ึน 

(Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานช่ือของทาน เจาหนาท่ีจะเปดไมโครโฟนใหสอบถาม ผูถือหุน

จะตองกดปุม Unmute และเปดไมโครโฟนในอุปกรณของทาน กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถพูดผาน

ไมโครโฟนได (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพคําถามของทานมาทางชองทาง Chat แทน 

เพ่ือท่ีผูดําเนินรายการจะไดอานคําถามใหกับท่ีประชุมแทน 

- ในการอภิปรายแตละครั้งท้ังผานการพิมพขอความ หรือผานการสนทนา ขอความกรุณาใหผูถือหุนแจงช่ือ-

นามสกุล พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนเริ่มถามคําถามทุกครั้ง เพ่ือประโยชนใน

การจดบันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน  

- บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามในแตละวาระ กรณีท่ีไมมีผูถือหุนสอบถามเขามาภายใน 1 นาที  

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตอ หากผูถือหุนมีคําถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพคําถามเขามาผานชองทาง Chat 

และผูดําเนินรายการจะอานคําถามของทานในภายหลัง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยนับ 1 หุน

ตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ
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แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไม

สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก 

และผูดูแลหุน ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนนใหกับ

ผูเขารวมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอใหผูถือหุนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหผูถือหุนไปท่ีแถบหนาตาง E-Voting เพ่ือทําการลงคะแนนในแตละวาระ ภายในเวลา 1 นาที  

2. เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งวา ยืนยันการลงคะแนนหรือไม ใหผู

ถือหุนกด “ตกลง” เพ่ือเปนการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีท่ีผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดดวยการกดเลือกคะแนนใหมอีกครั้ง  

4. หากวาระไดถูกปดการลงคะแนนไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได 

- สําหรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมผานอุปกรณมือถือ หรือ Tablet ขอใหทานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไป

ยังโปรแกรม Chrome เพ่ือทําการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting โดยเมื่อผูถือหุนลงคะแนนเรียบรอยแลว ขอให

กลับมายังหนาตาง E–Meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชุมตอไป 

- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท่ีลงคะแนนผานระบบ E-Voting และผูท่ีลงคะแนนลวงหนา

ผานเอกสารมอบฉันทะ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม ในการประชุมครั้งน้ี ตั้งแต

วันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม

แตอยางใด 

หลังจากท่ีนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุม และนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดับท่ีไดช้ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันท่ี 22 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบน

เว็บไซตของบริษัท ท่ี https://skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

22 กันยายน 2563 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

 

https://skyict.co.th/
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ  1.  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้นจํานวน 35 ราย รวม

จํานวนหุนได 319,106,441 หุน 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหฝายบริหาร เปนผูนําเสนอรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ดังสําเนาท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ตอท่ีประชุม ดังน้ี 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) รายงานตอท่ีประชุม ดังน้ี 

1. โครงสรางกลุมบริษัท 

 

บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทตาง ๆ แบงออกเปนบริษัทยอย และบริษัทรวม ดังน้ี 
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บริษัทยอย 

(1) บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด (“จีฟนน”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน จีฟนน รอยละ 40 

- จีฟนน เปนบริษัท Security Software Integration ท่ีบริษัทฯ ใชในการบริหารจัดการกลองวงจรปด รวม

ไปถึง Video Management หลากหลายยี่หอ 

- บริษัทฯ นําผลิตภัณฑดาน Software ของ จีฟนน เขาประมูลงานภาครัฐและเอกชน 
 

(2) บริษัท โปร อินไซด จํากัด (“โปรอินไซด”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน โปรอินไซด รอยละ 99.99 

- โปรอินไซด เพ่ิงจะเปลี่ยนช่ือ มาจากบริษัท เรยเทล จํากัด 

- ปจจุบัน โปรอินไซด จะเขามาบริหารจัดการงานภาครัฐแทนบริษัทฯ ในปน้ี เพราะวิสัยทัศนของบริษัทฯ 

จะเปลี่ยนไปมุงเนนไปท่ีงาน Digital Platform เปน Tech Company ท่ีจะมุงไปท่ีงานภาคเอกชน โดยนํา

ความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในดานการบริหารจัดการกลองวงจรปด ระบบ Security มาขยายโอกาส 

ขยายตลาดในการทําธุรกิจภาคเอกชน สวนโปรอินไซดจะรับหนาท่ีในการประมูลงานภาครัฐแทนบริษัทฯ 

ยกเวนโครงการท่ีโปรอินไซดยังไมมีคุณสมบัติท่ีจะเขารวมแขงขันได ก็จะมีการ Consortium คูไปกับ

บริษัทฯ กอน โดยจะเห็นการเจริญเติบโตของโปรอินไซดในดาน SI : System Integrator ในปน้ี 
 

(3) บริษัท แอโร เสิรฟส จํากัด (“แอโร”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอโร รอยละ 99.99 

- แอโร เปนบริษัทท่ีบริหารจัดการงานบริการภาคพ้ืน  

บริษัทรวม 
 

(4) บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคช่ัน เซอรวิส จํากัด (“ทีเคซี”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน ทีเคซี รอยละ 34 

- ทีเคซี เปนบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปน SI : System Integrator ในสวนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนหลัก 

มุงเนนงานดาน Cyber Security, การทํา Data Communication ซึ่งเปนคนละแขนงกับงานท่ีบริษัทฯ

มุงเนน คือ งาน Security บริษัทฯ จึงจะทุมทรัพยากรไปท่ีงาน Security รวมถึงการผันตัวเองไปเปน 

Tech Company 
 

(5) บริษัท แอสโตร โซลูช่ันส จํากัด (“แอสโตร”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอสโตร รอยละ 30 

- แอสโตร เปนบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปน Sales and Marketing ใหกับ AOT Airport Application ซึ่งเปน 

Application ท่ีบริษัทฯ ไดรับสัมปทานจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มาบริหารจัดการ

เปนระยะเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 
 

(6) บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (“เอสเอแอล”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน เอสเอแอล รอยละ 46.80 ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2563 

- เอสเอแอล เปนบริษัทโฮลดิ้ง ท่ีเขาไปถือหุนใน บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(“AOTGA”) รอยละ 51 ในสวนท่ีเหลือจะเปนการถือหุนจากภาคสวนอ่ืน ๆ 
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- AOTGA ทําหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการภาคพ้ืน ใหบริการแกสายการบินตาง ๆ สําหรับเท่ียวบินขาเขา 

เท่ียวบินขาออก การทําความสะอาดเครื่องบิน การขนยายกระเปาโดยสารจากเครื่องบินมายังอาคาร

ผูโดยสาร รวมไปถึงบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการภาคพ้ืนในสนามบิน 
 

2. งานโครงการขนาดใหญท่ีเซ็นสัญญา และทยอยรับรูรายไดในป 2563 
 

(1) โครงการใหบริการระบบบริการผูโดยสารข้ึนเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- ระยะเวลาโครงการ 10 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2573 

- เปนโครงการท่ีใหบริการ ระบบตรวจบัตรโดยสารข้ึนเครื่อง, ระบบเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ, ระบบรับ

กระเปาสัมภาระอัตโนมัติ, ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผูโดยสาร, ระบบประตูทางออกข้ึนเครื่องอัตโนมัติ 

และระบบพิสูจนอัตลักษณบุคคล 

- โครงการน้ีทําใหผูโดยสารท่ีเขาใชบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เปน 1 Single ID ภายใน 3 ป นับจาก

วันท่ีเริ่มตนโครงการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการ การรักษาความปลอดภัย ใหกับผูโดยสารทุกคน

ในอนาคต  

- มูลคาโครงการท้ังสิ้นโดยประมาณ 8,620 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งเปนงบประมาณท่ีไดประเมิน

ไวกอนท่ีจะเกิดสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
 

(2) โครงการใหบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา (APPS) และประมวลผลรายการขอมูล

สําหรับฐานขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร (PNR) 

- บริษัทฯ เขาประมูลงานดวยการ Consortium กับ บริษัท โสมาภา อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) ในนาม “คอนซอรเตียมโส-สกาย”  

- ระยะเวลาโครงการ 5 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 แตเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 คอนซอรเตียมโส-สกายจึงไดทําหนังสือถึง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขอขยาย

ระยะเวลาสญัญาออกไปอีก 1 ปครึ่ง โดยคอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาสัญญา

ออกไปถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2570 แลว 

- คอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับรายไดจากจํานวนผูโดยสารขาเขา, ขาออก, ผูโดยสารผาน และผูโดยสาร

เปลี่ยนลํา ใน 6 สนามบินท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คือ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ, ทาอากาศยานดอนเมือง, ทาอากาศยานเชียงใหม, ทาอากาศยานแมฟาหลวง 

(เชียงราย), ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานหาดใหญ (สงขลา) ท่ีอัตราคาบริการ 30.50 บาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอผูโดยสาร 1 คนตอเท่ียว 
 

(3) โครงการซื้อขายรายการจัดซื้อและติดตั้งคลาวด กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud 

service : GDCC) 

- บริษัทฯ เขาประมูลงานดวยการ Consortium กับ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) กับ บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคช่ัน เซอรวิส จํากัด ในนาม “คอนซอรเตียม เอสเอที” โดยแบง

สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ 

- เปนโครงการวางระบบใหหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดใชประโยชนจาก Big 

Data, Data Center และระบบ Cloud Computing ใหกรม กระทรวงตาง ๆ ท่ีตองการเก็บขอมูลใน

รูปแบบตาง ๆ ข้ึน Government Cloud ซึ่งเปน Cloud กลางของประเทศ 

- กําหนดสงมอบงานภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
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- มูลคาโครงการท้ังสิ้น 1,605 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน) รายงานตอท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ฐานะการเงิน ป 2561-2563 

 

(1) สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน 4,603.66 ลานบาท จาก 

- การลงทุนในสินทรัพยท่ีใชในการโครงการ CUPPS และ APPS คิดเปนจํานวน 3,375 ลานบาท 

- เงินลงทุนใน เอสเอแอล จํานวน 318.93 ลานบาท 

- ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับท่ี 16 สินทรัพยสิทธิการใช (ROU) เพ่ิมข้ึน 659.12 ลานบาท (จาก

สัญญาเดิม 110 ลานบาท) 

- เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึน 177.62 ลานบาท 
 

(2) หน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 3,811.88 ลานบาท จาก 

- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 716.52 ลานบาท (เปนเงินกูยืมสําหรับใชในโครงการ)  

- เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอ่ืน 2,284.06 ลานบาท 

- หน้ีสินตามสัญญาเชา 516.66 ลานบาท (ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับท่ี 16) 

- หน้ีสินอนุพันธทางการเงิน 227.97 ลานบาท (Forward Contract) 
 

(3) สวนของเจาของ เพ่ิมข้ึน 791.78 ลานบาท จาก 

- การเพ่ิมของทุนจดทะเบียนท่ีเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวนรวม 783.49 ลานบาท  

- กําไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 12.58 ลานบาท 
 

2. สัดสวนโครงสรางรายได ป 2561-2563 
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(1) ป 2561 

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการใหบริการ รอยละ 40.30 จากงานโครงการงานจางผูใหบริการ

รถเข็นกระเปาทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

(2) ป 2562 

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 91.00 จากงาน 

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะท่ี 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

(3) ป 2563 

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 66.00 จากงาน

โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีหางไกล 

- รายไดจากการใหบริการ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4 ในป 2562 เปนรอยละ 20.8 ในป 2563 จากงานโครงการ

ใหบริการระบบบริการผูโดยสารข้ึนเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานบํารุงรักษา 

(MA) จากโครงการท่ีสงมอบงานเรียบรอยแลว 
 

3. ผลการดําเนินงาน ป 2561-2563 

 

(1) รายได 

- รายไดลดลง รอยละ 11 มาจากการสงมอบงานของโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล 

ระยะท่ี 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเกิดข้ึนในป 2562 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 
 

(2) กําไรสุทธิ และ EBITDA 

- กําไรสุทธิลดลง ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึน มาจากสาเหตุหลัก คือ มีการคิดคาเสื่อมราคาท่ีเกิดจากการไป

ลงทุนในทรัพยสินท่ีใชในโครงการ CUPPS และ APPS ซึ่งสินทรัพยสวนใหญมีการรับรูคาเสือ่มเปนเสนตรง 

มีผลทําใหบริษัทฯ รับตนทุนเขามาแลว โดยในปถัด ๆ ไปถารายไดเพ่ิมข้ึน กําไรก็จะเพ่ิมข้ึน โดยท่ีตนทุน

ไมเพ่ิมข้ึนตาม 
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 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบป 2563 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2563 ดังท่ีปรากฎในรายงานประจําป 2563 ท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ (วาระน้ีเปนการแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการ

ลงมติ) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได

จัดสงงบการเงินดังกลาวในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3  

ซึ่งเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบและใหความเห็นจากผูสอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแลว และเปนงบการเงิน

ท่ีไมมีเง่ือนไขและขอสังเกตจากผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชีแลว ดังท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2563 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัท มีจํานวน  

27,775,000 บาท ซึ่งยังไมครบตามท่ีกฎหมายกําหนด เน่ืองจากป 2563 ท่ีผานมา บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยทุนจด

ทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 308,135,347 บาท ดังน้ันบริษัทฯ จึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2563 ไวเปน

ทุนสํารองของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง

ของบริษัทเพ่ิมเติม 3,038,535 บาท 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 277,750,000.00 308,135,347.00 

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บาท) 27,775,000.00 30,813,534.70 

ทุนสํารองของบริษัท (บาท) 25,275,000.00 27,775,000.00 

พิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติม (บาท) 2,500,000.00 3,038,535.00 

และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับแผนการ

ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2563 น้ัน 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตองรักษาสภาพคลองไวสาหรับการดําเนินงานป 2564 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ไวเปนทุนสํารองของบริษัทฯ เพ่ิมเติมตามกฎหมายจํานวน 

3,038,535 บาท รวมท้ังมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง 

ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุด

กับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน

วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระ

น้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายรัช ตันตนันตา  กรรมการ 

2. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายวิภูธา ตระกูลฮุน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทานน้ัน มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 จากน้ัน ประธานฯ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดคนหากรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) แลว ปรากฎวาไมพบกรรมการท่ีมีคุณสมบัตติรงตามท่ีบรษัิทฯ ตองการ และบริษัทฯ ได

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตั้งแต

วันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก (1) นายรัช ตันตนันตา 

(2) นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ (3) นายวิภูธา ตระกูลฮุน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี  

(1) นายรัช ตันตนันตา ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 
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(2) นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

(3) นายวิภูธา ตระกูลฮุน ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา

กําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึง

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนให

คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ดังน้ี 

 คณะกรรมการ คาตอบแทน )บาท(  คาเบ้ียประชุม )บาท(  

  

 

รายเดือน ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 

คณะกรรมการบริษัท         

   ประธาน 22,000.00  22,000.00  -    20,000.00  

   กรรมการ 15,000.00  15,000.00  -    10,000.00  

คณะกรรมการตรวจสอบ           

   ประธาน -      -    15,000.00  

   กรรมการ 19,000.00  19,000.00  -    10,000.00  
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 คณะกรรมการ คาตอบแทน )บาท(  คาเบ้ียประชุม )บาท(  

  

 

รายเดือน ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
   ประธาน -    - - 15,000.00  

   กรรมการ -    - - 10,000.00  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน      

   ประธาน - - - 15,000.00  

   กรรมการ - - - 10,000.00  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      

   ประธาน - - - 15,000.00  

   กรรมการ - - - 10,000.00  

ท้ังน้ี คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม รวมกันแลวจะไมเกิน 2,500,000 บาทตอป (รอบป 2563 เทากับ 

1,463,000 บาท) นอกจากน้ี กรรมการท่ีเปนพนักงานบริษัท ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย 

โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับ

รอบป 2564 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2564 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2564 โดยประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000 บาท  

รายละเอียด ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 (ปท่ีเสนอ) 

คาสอบบัญชี (บาท) 3,000,000 3,300,000 3,400,000 3,400,000 

คาบริการอ่ืน (บาท) ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

รวม 3,000,000 3,300,000 3,400,000 3,400,000 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายช่ือท่ีไดเสนอขางตน  

ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทไดแก 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2564 เปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 3,400,000 บาท ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจการใหบริการ การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการ Digital Platform โดยเปนความรวมมือกันระหวาง กลุมบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย 

และ ทอท. ซึ่งการเปนผูใหบริการ การชําระเงินน้ัน จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการคลัง 

และ ธปท. โดยใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการใหบริการตามโครงการน้ี คือ (1) การใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร 

(Payment Facilitating) (2) การใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู

ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด

สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ การ

ใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง 

 

 

 

 

 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 
 

- การใหบริการเครือขายอี ดี ซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูล อีดีซีที่มีศูนยกลางหรือ

จุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู

ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด

สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ 

การใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง ซ่ึงรวมถึงบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ ซ่ึงจะระบุชื่อ

หรือไมก็ตามโดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนาเพื่อ

นําไปใชชําระคาสินคา คาบริการหรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงิน

สดและไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไวลวงหนา 

 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

 

- การใหบริการเครือขายอี ดีซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูลอีดีซี การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส หรือ
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วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

 

 

 

 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ

หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ

รับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการ

ตามที่ตกลงกัน 

 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน

ขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ

เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทําการ

ชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให

กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกัน

ไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการปรับ

ฐานะความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผูใหบริการจะ

ทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้

โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ 

ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาว

ระงับไป 

 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง

เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ

การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู

ใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน 

 

 
 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา 

คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้ 

แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

บัตรเงินอิเล็กทอนิกสอื่นใดไปยังผูใหบริการซ่ึงเปนผูออกบัตร ที่มี

ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการ

เครือขาย 

 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ

หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ

รับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการ

ตามที่ตกลงกัน 

 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน

ขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ

เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทํา

การชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการ

เพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลง

กันไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการ

ปรับฐานะความเปนเจาหนี้  หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผู

ใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหนี้ 

หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝาก

ของผูใชบริการ ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด 

เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง

เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ

การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู

ใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน 

รวมถึงการเปนตัวกลางในการชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด 

ผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดผานทางเครือขาย รวมทั้งการ

ใหบริการเครือขายในการชําระเงินดวยวิธีการตาง ๆ 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา 

คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้ 

แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

ขอ (43) –ไมม–ี ขอ (43) ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใตการ

กํากับ 

ขอ (44) –ไมมี– ขอ (44) ประกอบกิจการเปนผูคา แลกเปล่ียน ซ้ือขาย เงิน เงินตรา

ตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร

เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ และบริการระบบเพยเมนท 

ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล เอกชน สวน



17 

 

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ (45) –ไมม–ี ขอ (45) ประกอบกิจการเปนนายหนาหรือตัวแทนในการ แลกเปล่ียน 

ซ้ือขาย เงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุล

ดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่น ๆ และบริการ

ระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล 

เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ (46) –ไมมี– ขอ (46) ประกอบกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูใหบริการระบบ

เสนอขายเงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงิน

สกุลดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ และ

บริการระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติ

บุคคล เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ (47) –ไมม–ี ขอ (47) ประกอบกิจการรับโฆษณา ออกแบบโฆษณา แพรขาวสาร 

ประกาศแจงความในทางการคาหรือทางราชการ ไมวาดวยวิธีพิมพ แพร

ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทําเอกสาร หรือโดยวิธีการโฆษณาอื่นใด 

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ออกหนังสือพิมพแนะนําบริษัท หาง

ราน สถานที่ทองเที่ยวตากอากาศ สถานที่ใหบริการ แหลงบันเทิง รวมทั้ง

การซ้ือขายและเปล่ียนความคิดสรางสรรค ขอเขียน บทประพันธ บท

ละคร บทภาพยนตร บทรายการวิทยุและโทรทัศน นวนิยาย สารคดี

วิชาการ ส่ิงประดิษฐ ผลิตภัณฑใหม การออกแบบ ตลอดจนลิขสิทธิ ์

ตาง ๆ 

ขอ (48) –ไมม–ี ขอ (48) ประกอบกิจการ ผลิต และจําหนายบัตรตางๆ รวมทั้งบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการใหบริการ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด 

รวมทั้งเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดเปนการลวงหนา 

ใหแกสมาชิกบัตร หรือลูกคาของบริษัท จากสถานประกอบการตาง ๆ 

 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เปนดังน้ี  

“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 48 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ท่ีแนบ” 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 

1. แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

2. แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

3. มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจ

จากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือให

เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก

ประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ดวยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน 

กสทช. ไดมีประกาศเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศฯ”) กําหนดใหในแตละปผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีรายงานพฤติการณและสถานภาพการครอบงํา

กิจการโดยคนตางดาว และใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง

ดาว (“ขอหาม”) สงใหสํานักงาน กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป  

โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือเวียนถึงผูถือหุน เพ่ือรับทราบเรื่องดังกลาว ดังน้ัน ในป 2564 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ดังปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5  
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ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ

เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณากําหนดและ/หรือทบทวนเปนประจําทุกป  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 

 

ไมมีการเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ

ขอปดการประชุมฯ  

ปดประชุม เวลา 15.28 น. 

 

 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

ประธานกรรมการ 

ในฐานะประธานท่ีประชุมฯ 

 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

เลขานุการบริษัท 

ในฐานะเลขานุการท่ีประชุมฯ 
 


