รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)
วันเวลาประชุม

28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

กรรมการที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
นายสิทธิเดช มัยลาภ
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม
นายรัช ตันตนันตา
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย
นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ
นายวิภูธา ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายพิสิฐ ทางธนกุล
นางสาวอัญชัน สถาวร
นางสาวสุภลักษณ ภูผา
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล

ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
ของบริ ษั ท สกาย ไอซี ที จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) โดยกล า วแนะนํ า คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) จํานวน 4 ทาน คือ
1.
2.
3.
4.

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
นายรัช ตันตนันตา
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย
นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 4 ทาน คือ
1.
2.
3.
4.

นายสิทธิเดช มัยลาภ
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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และผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จํานวน 3 ทาน คือ
1.
นายพิสิฐ ทางธนกุล
2.
นางสาวอัญชัน สถาวร
3.
นางสาวสุภลักษณ ภูผา
และแจงวาไดเวลาเริ่มประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการ
บริษัท) จึงกลาวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ทําหนาที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับ
ของบริษัท พรอมทั้งกลาวเปดประชุมและแถลงใหที่ประชุมทราบวา จากจํานวนหุนทั้งหมด 616,266,575 หุน มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตัวเอง จํานวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะแทน จํานวน 19 ราย รวมผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 34 ราย รวมจํานวน
หุนได 319,105,958 หุน คิดเปนรอยละ 51.78 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
บริษัท และกอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอใหนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดชี้แจงใหท่ี
ประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนตอไป
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในดาน
การดูแลสิทธิประโยชนของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดสงคําถาม
ลวงหนา โดยมีรายละเอียดและวิธีการ ตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมแลว และไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม หรือแจงความ
จํานงเสนอเรื่องมาแตอยางใด จากนั้นไดอธิบายเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วิธีการอภิปราย
- ในการอภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม บริษัทฯ มีชองทางใหติดตอได ดังนี้
1. หากประสงคจะสอบถามดวยวิธีการพิมพขอความ ใหผูถือหุนไปที่เมนู Chat ของโปรแกรม Zoom เพื่อ
พิมพขอความ และกดปุม Enter เพื่อสงขอความเขามายังระบบ
2. หากประสงคจะสอบถามดวยการสนทนา ใหผูถือหุนไปที่เมนู Participant ดานลาง และกดปุมยกมือขึ้น
(Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานชื่อของทาน เจาหนาที่จะเปดไมโครโฟนใหสอบถาม ผูถือหุน
จะต อ งกดปุ ม Unmute และเป ด ไมโครโฟนในอุ ป กรณ ข องท า น กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม ส ามารถพู ด ผ า น
ไมโครโฟนได (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพคําถามของทานมาทางชองทาง Chat แทน
เพื่อที่ผูดําเนินรายการจะไดอานคําถามใหกับที่ประชุมแทน
- ในการอภิปรายแตละครั้งทั้งผานการพิมพขอความ หรือผานการสนทนา ขอความกรุณาใหผูถือหุนแจงชื่อนามสกุล พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนเริ่มถามคําถามทุกครั้ง เพื่อประโยชนใน
การจดบันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน
- บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามในแตละวาระ กรณีที่ไมมีผูถือหุนสอบถามเขามาภายใน 1 นาที
บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตอ หากผูถือหุนมีคําถามเพิ่มเติม สามารถพิมพคําถามเขามาผานชองทาง Chat
และผูดําเนินรายการจะอานคําถามของทานในภายหลัง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยนับ 1 หุน
ตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ
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แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไม
สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได
- ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และผูดูแลหุน ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนนใหกับ
ผูเขารวมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอใหผูถือหุนดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผูถือหุนไปที่แถบหนาตาง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแตละวาระ ภายในเวลา 1 นาที
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งวา ยืนยันการลงคะแนนหรือไม ใหผู
ถือหุนกด “ตกลง” เพื่อเปนการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดดวยการกดเลือกคะแนนใหมอีกครั้ง
4. หากวาระไดถูกปดการลงคะแนนไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได
- สําหรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานอุปกรณมือถือ หรือ Tablet ขอใหทานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไป
ยังโปรแกรม Chrome เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยเมื่อผูถือหุนลงคะแนนเรียบรอยแลว ขอให
กลับมายังหนาตาง E–Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมตอไป
- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูที่ลงคะแนนผานระบบ E-Voting และผูที่ลงคะแนนลวงหนา
ผานเอกสารมอบฉันทะ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม
แตอยางใด
หลังจากที่นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุม และนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับที่ไดชี้แจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบน
เว็บไซตของบริษัท ที่ https://skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว
คณะกรรมการเห็น วา ไดมีก ารบั นทึ กรายงานการประชุ มวิสามัญผูถื อหุ น ครั้ ง ที่ 1/2563 ซึ่ ง ประชุ มเมื่อวันที่
22 กันยายน 2563 ไวอยางถูกตองตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 35 ราย รวม
จํานวนหุนได 319,106,441 หุน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ของบริษัท

ประธานฯ ขอใหฝายบริหาร เปนผูนําเสนอรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ดังสําเนาที่ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ตอที่ประชุม ดังนี้
นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร) รายงานตอที่ประชุม ดังนี้
1.

โครงสรางกลุมบริษัท

บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทตาง ๆ แบงออกเปนบริษัทยอย และบริษัทรวม ดังนี้
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บริษัทยอย
(1) บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด (“จีฟนน”)
- บริษัทฯ ถือหุนใน จีฟนน รอยละ 40
- จีฟนน เปนบริษัท Security Software Integration ที่บริษัทฯ 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 เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อ มาจากบริษัท เรยเทล จํากัด
- ปจจุบัน โปรอินไซด จะเขามาบริหารจัดการงานภาครัฐแทนบริษัทฯ ในปนี้ เพราะวิสัยทัศนของบริษัทฯ
จะเปลี่ยนไปมุงเนนไปที่งาน Digital Platform เปน Tech Company ที่จะมุงไปที่งานภาคเอกชน โดยนํา
ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในดานการบริหารจัดการกลองวงจรปด ระบบ Security มาขยายโอกาส
ขยายตลาดในการทําธุรกิจภาคเอกชน สวนโปรอินไซดจะรับหนาที่ในการประมูลงานภาครัฐแทนบริษัทฯ
ยกเวนโครงการที่โปรอินไซดยังไมมีคุณสมบัติที่จะเขารวมแขงขันได ก็จะมีการ Consortium คูไปกับ
บริษัทฯ กอน โดยจะเห็นการเจริญเติบโตของโปรอินไซดในดาน SI : System Integrator ในปนี้
(3) บริษัท แอโร เสิรฟส จํากัด (“แอโร”)
- บริษัทฯ ถือหุน ใน แอโร รอยละ 99.99
- แอโร เปนบริษัทที่บริหารจัดการงานบริการภาคพื้น
บริษัทรวม
(4) บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด (“ทีเคซี”)
- บริษัทฯ ถือหุนใน ทีเคซี รอยละ 34
- ทีเคซี เปนบริษัทที่ทําหนาที่เปน SI : System Integrator ในสวนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนหลัก
มุงเนนงานดาน Cyber Security, การทํา Data Communication ซึ่งเปนคนละแขนงกับงานที่บริษัทฯ
มุงเนน คือ งาน Security บริษัทฯ จึงจะทุมทรัพยากรไปที่งาน Security รวมถึงการผันตัวเองไปเปน
Tech Company
(5) บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส จํากัด (“แอสโตร”)
- บริษัทฯ ถือหุน ใน แอสโตร รอยละ 30
- แอสโตร เป น บริ ษั ท ที่ ทํา หน าที่ เป น Sales and Marketing ให กั บ AOT Airport Application ซึ่ ง เปน
Application ที่บริษัทฯ ไดรับสัมปทานจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มาบริหารจัดการ
เปนระยะเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562
(6) บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (“เอสเอแอล”)
- บริษัทฯ ถือหุน ใน เอสเอแอล รอยละ 46.80 ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2563
- เอสเอแอล เป น บริ ษั ท โฮลดิ้ ง ที่ เ ข า ไปถื อ หุ น ใน บริ ษั ท บริ ก ารภาคพื้ น ท า อากาศยานไทย จํ า กั ด
(“AOTGA”) รอยละ 51 ในสวนที่เหลือจะเปนการถือหุนจากภาคสวนอื่น ๆ
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- AOTGA ทําหนาที่บริหารจัดการงานบริการภาคพื้น ใหบริการแกสายการบินตาง ๆ สําหรับเที่ยวบินขาเขา
เที่ยวบินขาออก การทําความสะอาดเครื่องบิน การขนยายกระเปาโดยสารจากเครื่องบินมายังอาคาร
ผูโดยสาร รวมไปถึงบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการภาคพื้นในสนามบิน
2.

งานโครงการขนาดใหญที่เซ็นสัญญา และทยอยรับรูรายไดในป 2563
(1) โครงการใหบริการระบบบริการผูโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ระยะเวลาโครงการ 10 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2573
- เปนโครงการที่ใหบริการ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง, ระบบเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ, ระบบรับ
กระเปาสัมภาระอัตโนมัติ, ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผูโดยสาร, ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ
และระบบพิสูจนอัตลักษณบุคคล
- โครงการนี้ทําใหผูโดยสารที่เขาใชบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เปน 1 Single ID ภายใน 3 ป นับจาก
วันที่เริ่มตนโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการ การรักษาความปลอดภัย ใหกับผูโดยสารทุกคน
ในอนาคต
- มูลคาโครงการทั้งสิ้นโดยประมาณ 8,620 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเปนงบประมาณที่ไดประเมิน
ไวกอนที่จะเกิดสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
(2) โครงการใหบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา (APPS) และประมวลผลรายการขอมูล
สําหรับฐานขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร (PNR)
- บริ ษั ท ฯ เข า ประมูลงานดว ยการ Consortium กั บ บริ ษั ท โสมาภา อิ น ฟอร เ มชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด
(มหาชน) ในนาม “คอนซอรเตียมโส-สกาย”
- ระยะเวลาโครงการ 5 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 คอนซอรเตียมโส-สกายจึงไดทําหนังสือถึง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขอขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 1 ปครึ่ง โดยคอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาสัญญา
ออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 แลว
- คอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับรายไดจากจํานวนผูโดยสารขาเขา, ขาออก, ผูโดยสารผาน และผูโดยสาร
เปลี่ยนลํา ใน 6 สนามบินที่อยูภายใตการบริหารของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คือ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ, ทาอากาศยานดอนเมือง, ทาอากาศยานเชียงใหม, ทาอากาศยานแมฟาหลวง
(เชียงราย), ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานหาดใหญ (สงขลา) ที่อัตราคาบริการ 30.50 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอผูโดยสาร 1 คนตอเที่ยว
(3) โครงการซื้อขายรายการจัดซื้อและติดตั้งคลาวด กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud
service : GDCC)
- บริษัทฯ เขาประมูลงานดวยการ Consortium กับ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) กับ บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด ในนาม “คอนซอรเตียม เอสเอที” โดยแบง
สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ
- เปนโครงการวางระบบใหหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการเพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดใชประโยชนจาก Big
Data, Data Center และระบบ Cloud Computing ใหกรม กระทรวงตาง ๆ ที่ตองการเก็บขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ ขึ้น Government Cloud ซึ่งเปน Cloud กลางของประเทศ
- กําหนดสงมอบงานภายใน 30 กรกฎาคม 2564
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- มูลคาโครงการทั้งสิ้น 1,605 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ และประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน) รายงานตอที่ประชุม ดังนี้
1.

ฐานะการเงิน ป 2561-2563

(1) สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 4,603.66 ลานบาท จาก
- การลงทุนในสินทรัพยที่ใชในการโครงการ CUPPS และ APPS คิดเปนจํานวน 3,375 ลานบาท
- เงินลงทุนใน เอสเอแอล จํานวน 318.93 ลานบาท
- ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 16 สินทรัพยสิทธิการใช (ROU) เพิ่มขึ้น 659.12 ลานบาท (จาก
สัญญาเดิม 110 ลานบาท)
- เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น 177.62 ลานบาท
(2) หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 3,811.88 ลานบาท จาก
- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 716.52 ลานบาท (เปนเงินกูยืมสําหรับใชในโครงการ)
- เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น 2,284.06 ลานบาท
- หนี้สินตามสัญญาเชา 516.66 ลานบาท (ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 16)
- หนี้สินอนุพันธทางการเงิน 227.97 ลานบาท (Forward Contract)
(3) สวนของเจาของ เพิ่มขึ้น 791.78 ลานบาท จาก
- การเพิ่มของทุนจดทะเบียนที่เสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวนรวม 783.49 ลานบาท
- กําไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 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 ระยะที่ 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(3) ป 2563
- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 66.00 จากงาน
โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล
- รายไดจากการใหบริการ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4 ในป 2562 เปนรอยละ 20.8 ในป 2563 จากงานโครงการ
ใหบริการระบบบริการผูโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานบํารุงรักษา
(MA) จากโครงการที่สงมอบงานเรียบรอยแลว
3.

ผลการดําเนินงาน ป 2561-2563

(1) รายได
- รายไดลดลง รอยละ 11 มาจากการสงมอบงานของโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล
ระยะที่ 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกิดขึ้นในป 2562 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563
(2) กําไรสุทธิ และ EBITDA
- กําไรสุทธิลดลง ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุหลัก คือ มีการคิดคาเสื่อมราคาที่เกิดจากการไป
ลงทุนในทรัพยสินที่ใชในโครงการ CUPPS และ APPS ซึ่งสินทรัพยสวนใหญมีการรับรูค าเสือ่ มเปนเสนตรง
มีผลทําใหบริษัทฯ รับตนทุนเขามาแลว โดยในปถัด ๆ ไปถารายไดเพิ่มขึ้น กําไรก็จะเพิ่มขึ้น โดยที่ตนทุน
ไมเพิ่มขึ้นตาม
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบป 2563
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2563 ดังที่ปรากฎในรายงานประจําป 2563 ที่ได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมตองมีการ
ลงมติ)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได
จัดสงงบการเงินดังกลาวในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ซึ่งเปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบและใหความเห็นจากผูส อบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแลว และเปนงบการเงิน
ที่ไมมีเงื่อนไขและขอสังเกตจากผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีแลว ดังที่ปรากฎในงบการเงิ นของบริ ษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2563

ประธานฯ ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 (และที่ แ ก ไ ขเพิ่มเติม)
กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
จนกว า ทุ น สํา รองนี้ จะมีจํา นวนไมนอ ยกว ารอ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบียน โดย ณ ป จ จุ บั น ทุ น สํ า รองของบริษั ท มี จํ า นวน
27,775,000 บาท ซึ่งยังไมครบตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากป 2563 ที่ผานมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจด
ทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 308,135,347 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ไวเปน
ทุนสํารองของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง
ของบริษัทเพิ่มเติม 3,038,535 บาท
รายการ
ทุนจดทะเบียน (บาท)
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนสํารองของบริษัท (บาท)
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
277,750,000.00
27,775,000.00
25,275,000.00
2,500,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
308,135,347.00
30,813,534.70
27,775,000.00
3,038,535.00

และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับแผนการ
ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2563 นั้น
เนื่องจากบริษัทฯ ตองรักษาสภาพคลองไวสาหรับการดําเนินงานป 2564 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ไวเปนทุนสํารองของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามกฎหมายจํานวน
3,038,535 บาท รวมทั้งมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมตั ิดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ
1.
2.
3.

นายรัช ตันตนันตา
นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ
นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทานนั้น มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 จากนั้น ประธานฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดคนหากรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว ปรากฎวาไมพบกรรมการที่มีคุณสมบัตติ รงตามที่บริษัทฯ ตองการ และบริษัทฯ ได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตั้งแต
วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก (1) นายรัช ตันตนันตา
(2) นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ (3) นายวิภูธา ตระกูลฮุน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1)

นายรัช ตันตนันตา ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441
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รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

(2)

นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
(3)

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

นายวิภูธา ตระกูลฮุน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา
กําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนให
คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทน (บาท)
รายเดือน
ป 2563
ป 2564
22,000.00
15,000.00
19,000.00
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คาเบี้ยประชุม (บาท)
ตอครั้งที่เขาประชุม
ป 2563
ป 2564

22,000.00
15,000.00

-

20,000.00
10,000.00

19,000.00

-

15,000.00
10,000.00

คณะกรรมการ

คาตอบแทน (บาท)
รายเดือน
ป 2563
ป 2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธาน
กรรมการ

คาเบี้ยประชุม (บาท)
ตอครั้งที่เขาประชุม
ป 2563
ป 2564

-

-

-

15,000.00
10,000.00

-

-

-

15,000.00
10,000.00

-

-

-

15,000.00
10,000.00

ทั้งนี้ คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม รวมกันแลวจะไมเกิน 2,500,000 บาทตอป (รอบป 2563 เทากับ
1,463,000 บาท) นอกจากนี้ กรรมการทีเ่ ปนพนักงานบริษัท ไมมีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอย
โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับ
รอบป 2564 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2564

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2564 โดยประธานฯ เสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
3. นางสาวธิตินนั ท แวนแกว

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน
3,400,000 บาท
รายละเอียด
คาสอบบัญชี (บาท)
คาบริการอื่น (บาท)
รวม

ป 2561
3,000,000
ไมมี
3,000,000

ป 2562
3,300,000
ไมมี
3,300,000

ป 2563
3,400,000
ไมมี
3,400,000

ป 2564 (ปทเี่ สนอ)
3,400,000
ไมมี
3,400,000

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อที่ไดเสนอขางตน
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดแก
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
3. นางสาวธิตินนั ท แวนแกว

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

และ/หรือ
และ/หรือ

และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ
เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2564 เปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 3,400,000 บาท ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แก ไขเพิ่ มเติ มวั ต ถุป ระสงค ของบริ ษัท ฯ และแก ไ ขเพิ่ มเติ มหนัง สือ บริ ค ณห สนธิข อ 3. ให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจการใหบริการ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ Digital Platform โดยเปนความรวมมือกันระหวาง กลุมบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย
และ ทอท. ซึ่งการเปนผูใหบริการ การชําระเงินนั้น จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง
และ ธปท. โดยใบอนุ ญ าตที่เ กี่ ยวข องกั บ การให บ ริก ารตามโครงการนี้ คื อ (1) การให บ ริ ก ารสนั บสนุ น บริก ารแกผูรับบัตร
(Payment Facilitating) (2) การใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุประสงคเดิม

วัตถุประสงคใหม

ขอ (40) ประกอบธุ รกิ จ การให บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง ข อ (40) ประกอบธุรกิจการให บริ การชํา ระเงิ นทางอิเล็ กทรอนิกส ซึ่ ง
ประกอบดวย
ประกอบดวย
- การใหบ ริก ารเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ทุ ก รู ป แบบ (e-money) ทั้ งจากผู - การให บ ริ การเงิ นอิเล็ ก ทรอนิ กส ทุกรู ปแบบ (e-money) ทั้ งจากผู
ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด
ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด
สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ การ
สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ
ใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง
การให บ ริ ก าร เช น บั ต รชํ า ระค า ผ า นทาง ซึ่ ง รวมถึ ง บริ ก ารบั ตร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารออกให แ ก ผู ใ ช บ ริ ก าร ซึ่ ง จะระบุ ชื่ อ
หรื อ ไม ก็ ตามโดยมี ก ารชํ า ระเงิ นให แ ก ผู ให บ ริ ก ารไว ลว งหน า เพื่ อ
นําไปใชชําระคาสินคา คาบริการหรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงิน
สดและไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไวลวงหนา
- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ - การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ
รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ
รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ
บัตรไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา
บัตรไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา
รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ
รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน
- การให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยอี ดี ซี (Electronic Data Capture: EDC) - การให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยอี ดี ซี (Electronic Data Capture: EDC)
หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูล อีดีซีที่มีศูนยกลางหรือ
หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูลอีดีซี การชําระเงินทาง
จุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส หรือ
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วัตถุประสงคเดิม

วัตถุประสงคใหม
บัตรเงินอิเล็กทอนิกสอื่น ใดไปยั งผู ใหบริการซึ่ งเปนผูออกบัตร ที่มี
ศู น ย ก ลางหรื อ จุ ด เชื่ อ มต อ การรั บ ส ง ข อ มู ล ระหว า งผู ใ ช บ ริ ก าร
เครือขาย

- การใหบริการสวิทซซิ่งในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ - การใหบริการสวิทซซิ่งในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ
หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ
หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ
รั บ ส งข อ มู ลรายการชํ าระเงิ นทางอิเล็ กทรอนิ กส ใหแ กผูใหบ ริการ
รับ สงขอ มูลรายการชํ า ระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ให แ ก ผู ให บ ริ ก าร
ตามที่ตกลงกัน
ตามที่ตกลงกัน
- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน - การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน
ขอมูลตามคําสั่งชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ
ขอมูลตามคําสั่งชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ
เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทํา
เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทําการ
การชํ า ระดุ ลระหว า งเจ า หนี้ และลู ก หนี้ ทั้ งนี้ รวมถึ งการจั ดการ
ชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให
เพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง
กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง
- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกัน - การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลง
กันไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการ
ไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการปรับ
ปรั บ ฐานะความเป น เจ า หนี้ หรื อ ลู ก หนี้ ข องผู ใ ช บ ริ ก าร โดยผู
ฐานะความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผูใหบริการจะ
ให บ ริ ก ารจะทํ าการหั กบั ญ ชี เงิ นฝากของผู ใช บริ ก ารซึ่ งเป นลูกหนี้
ทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งเปนลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้
หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝาก
โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ
ของผู ใช บ ริ ก าร ซึ่ งมี ฐานะเป นเจ า หนี้ หรื อ ชํ า ระเงิ นด ว ยวิ ธีอื่นใด
ซึ่งมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาว
เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป
ระงับไป
- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง - การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง
เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ
เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ
การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู
การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู
ให บ ริ ก ารด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง หมดหรื อ แต บ างส ว น
ใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน
รวมถึงการเปนตัวกลางในการชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด
ผ า นอุ ป กรณ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดผ า นทางเครื อ ข า ย รวมทั้ ง การ
ใหบริการเครือขายในการชําระเงินดวยวิธีการตาง ๆ
- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา - การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา
คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้
คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้
แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด
แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด
- โดยวั ต ถุป ระสงค ข า งต น นี้ ไ ม ไ ด ป ระกอบกิ จ การประเภทธนาคาร - โดยวั ตถุ ป ระสงค ข า งต นนี้ ไม ได ป ระกอบกิ จ การประเภทธนาคาร
ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจเงินทุน
ขอ (43) –ไมมี–
ขอ (43) ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใตการ
กํากับ
ขอ (44) –ไมมี–

ข อ (44) ประกอบกิ จ การเป นผู คา แลกเปลี่ ย น ซื้ อ ขาย เงิ น เงิ น ตรา
ตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร
เรนซี โทเคนดิ จิ ทัล สิ นทรั พ ย ดิจิ ทัลอื่ นๆ และบริ ก ารระบบเพยเมนท
ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่ อง ให แ ก บุ คคล นิ ติบุ คคล เอกชน ส ว น
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วัตถุประสงคเดิม

วัตถุประสงคใหม
ราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอ (45) –ไมมี–

ขอ (45) ประกอบกิจการเปนนายหนาหรือตัวแทนในการ แลกเปลี่ยน
ซื้อขาย เงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุล
ดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่น ๆ และบริการ
ระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล
เอกชน ส ว นราชการ องค ก าร และองค ก รของรั ฐบาล ทั้ งภายในและ
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) –ไมมี–

ข อ (47) ประกอบกิ จ การรั บ โฆษณา ออกแบบโฆษณา แพร ข า วสาร
ประกาศแจงความในทางการคาหรือทางราชการ ไมวาดวยวิธีพิมพ แพร
ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทําเอกสาร หรือโดยวิธีการโฆษณาอื่นใด
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ออกหนังสือพิมพแนะนําบริษัท หาง
ราน สถานที่ทองเที่ยวตากอากาศ สถานที่ใหบริการ แหลงบันเทิง รวมทั้ง
การซื้อขายและเปลี่ยนความคิดสรางสรรค ขอเขียน บทประพันธ บท
ละคร บทภาพยนตร บทรายการวิทยุและโทรทัศน นวนิ ย าย สารคดี
วิ ช าการ สิ่ งประดิ ษ ฐ ผลิ ตภั ณฑ ใหม การออกแบบ ตลอดจนลิ ข สิ ท ธิ์
ตาง ๆ

ขอ (48) –ไมมี–

ขอ (48) ประกอบกิจการ ผลิต และจําหนายบัตรตางๆ รวมทั้งบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการใหบริการ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิก ส เพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่น ใด
รวมทั้งเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดเปนการลวงหน า
ใหแกสมาชิกบัตร หรือลูกคาของบริษัท จากสถานประกอบการตาง ๆ

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เปนดังนี้
“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 48 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ.ที่แนบ”
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ
ดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
1. แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
3. มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ผูรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจ
จากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อให
เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว”

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ดวยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน
กสทช. ไดมีประกาศเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ”) กําหนดใหในแตละปผูรับใบอนุญาตมีหนาที่รายงานพฤติการณและสถานภาพการครอบงํา
กิจการโดยคนตางดาว และใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง
ดาว (“ขอหาม”) สงใหสํานักงาน กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนประจําป
โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือเวียนถึงผูถือหุน เพื่อรับทราบเรื่องดังกลาว ดังนั้น ในป 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการ
ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ดังปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 5
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ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะ
เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว
พ.ศ. 2555 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ มีหนาที่ในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณากําหนดและ/หรือทบทวนเปนประจําทุกป
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํา กิจการโดยคนตา งดาว” โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

319,106,441
0
0
319,106,441

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม

ไมมีการเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ
ขอปดการประชุมฯ
ปดประชุม เวลา 15.28 น.

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานที่ประชุมฯ
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล
เลขานุการบริษัท
ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ
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