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หนังสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด 

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เปดรับลงทะเบียน 12.30 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจงการประชุมซึ่งพิมพบารโคด 

มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางปฏิบัติตนสําหรับผูเขารวมประชุมฯ กรณีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดวยความหวงใยตอสุขภาพของผูเขารวมประชุม จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจงใหทราบถึง

แนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังน้ี 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูถือหุนท่ีเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเปนเขตติดโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ทองท่ีนอกราชอาณาจักรท่ีเปนโรคติดตออันตรายฯ นอยกวา 14 วันเขารวมการประชุม 

2. นอกจากท่ีระบุไวในขอ 1. ผูถือหุนท่ีมีความเส่ียงสูง เชน เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุมเส่ียงนอยกวา 14 วัน หรือเปนผูท่ีมีไขหรือมี

อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมแทน ตามวิธีการซ่ึงแสดงในส่ิงท่ีสงมาดวย 

ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูเขารวมประชุมท่ีมีความเส่ียงสูงเขารวมการประชุม 

3. บริษัทจะจัดชุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหนาหองประชุม ท้ังน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ีมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีมีความเส่ียงดังกลาวเขาไปในหองประชุม (ในกรณีท่ีผูถือหุนมา

ประชุมดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทน) 

4. ดวยความหวงใยตอสุขภาพของผูถือหุน บริษัทขอความรวมมือจากผูถือหุนแมไมใชผูท่ีอยูในกลุมเส่ียง ควรมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทเขาประชุมแทน 

5. บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทไดดําเนินการทําความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมดวยแอลกอฮอลกอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ดี บริษัทขอ

ความรวมมือผูเขารวมประชุมเตรียมหนากากอนามัยและสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีเขารวมการประชุม 
 

ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอไป 

 

งดแจกของชํารวย เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทางท่ีหนวยงานกํากับดูแลไดรณรงค 

ใหลด/เลิกการแจกของชํารวยในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงจัดอาหารวางไวรับรอง 

สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เฉพาะท่ีมาเขารวมประชุม (1 ทานตอ 1 ชุด) 
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วันท่ี 12 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 

2.    รายงานประจําป 2563 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code 

3.    งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code 

4.    ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

5.    ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

6.  คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม 

7.    ขอบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

8.    ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

9.    หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกใชแบบใดแบบหน่ึง) 

10.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

11.  แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม 

   ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 

ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอรด เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระ

การประชุมดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 

ขอมูลประกอบ  

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ไดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการ

ประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็ปไซตของบริษัทท่ี http://www.skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตาม 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ไดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี  

22 กันยายน 2563 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

http://www.skyict.co.th/
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วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

ขอมูลประกอบ  

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2563 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม

หนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบป 2563 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ขอมูลประกอบ  

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2563 

ขอมูลประกอบ  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสาํรองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัทมีจํานวน 27,775,000 บาท ซึ่งยังไมครบตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เน่ืองจากป 2563 ท่ีผานมา บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 

308,135,347 บาท ดังน้ันบริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ไวเปนทุนสํารองของบริษัท ซึ่งฝายบริหารไดพิจารณา

แลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองของบริษัทเพ่ิมเติม 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 
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และบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับแผนการ

ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2563 น้ัน 

เน่ืองจากบริษัทตองรักษาสภาพคลองไวสําหรับการดําเนินงานป 2564 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และอนุมัติงดการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอมูลประกอบ  

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึง

ในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ 

ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน อาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ   

1. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

2. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว เห็นวา 

ท่ีประชุมสมควรพิจารณา และอนุมัติแตงตั้งกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ (1) นายรัช  

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

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดคนหากรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว ปรากฎวาไมพบกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีบริษัทฯ ตองการ และบริษัทฯ 

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับ

การแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 

ขอมูลประกอบ  

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทน

กรรมการ สําหรับรอบป 2563 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 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  

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 2,500,000.00 บาทตอป นอกจากน้ี กรรมการท่ี

เปนพนักงานบริษัท ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 

2564 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป  

การลงมติ 

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2564 

ขอมูลประกอบ  

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาแลวเสนอใหท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก  

บริษัท 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 และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไม

เกิน 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 

ท้ังน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ มาตั้งแตป 2560 ซึ่งยังไม

เขาเกณฑการหมุนเวียนของผูสอบบัญชี ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองหมุนเวียนผูสอบบัญชีเมื่อ

ปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชี โดยจะตองมีการเวนวรรค 5 รอบปบัญชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก 

บริษัท 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 และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน

ไมเกิน 3,400,000 บาท  

 ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3.  

ใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ขอมูลประกอบ  

เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจการใหบริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

โครงการ Digital Platform โดยเปนความรวมมือกันระหวาง กลุมบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย และ ทอท. ซึ่งการเปนผูใหบริการ 

การชําระเงินน้ัน จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการคลัง และ ธปท. โดยใบอนุญาตท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการตามโครงการน้ี คือ (1) การใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร (Payment Facilitating) (2) การ

ใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู

ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด

สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานท่ี ในการจัดจําหนาย และ/หรือ 

การใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง 

 

 

 
 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

 

- การใหบริการเครือขายอีดี ซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูล อีดีซีที่มีศูนยกลางหรือ

จุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

 
 

 
- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ

หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ

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 แทนการชําระดวย

เงินสดและไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไวลวงหนา 

 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

 

- การใหบริการเครือขายอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูลอีดีซี การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส หรือ

บัตรเงินอิเล็กทอนิกสอื่นใดไปยังผูใหบริการซ่ึงเปนผูออกบัตร ที่มี

ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการ

เครือขาย 

 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/

หรือหลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุด
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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 

 

 

 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา 

คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้ 

แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

เชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูให

บริการตามที่ตกลงกัน 

 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน

ขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดง

ความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไป

ทําการชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการ

เพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลง

กันไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการ

ปรับฐานะความเปนเจาหนี้  หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผู

ใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหนี้ 

หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงิน

ฝากของผูใชบริการ ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด 

เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือ

ทางเครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอน

สิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปด

ไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแต

บางสวน รวมถึงการเปนตัวกลางในการชําระคาสินคา คาบริการ 

หรือคาอื่นใด ผานอุปกรณอยางหน่ึงอยางใดผานทางเครือขาย 

รวมทั้งการใหบริการเครือขายในการชําระเงินดวยวิธีการตาง ๆ 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคา

สินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับ

บริการ/ลูกหนี้ แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

ขอ (43) –ไมมี– ขอ (43) ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใต

การกํากับ 

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

ตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร

เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ และบริการระบบเพยเมนท 

ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล เอกชน สวน

ราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

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

ซ้ือขาย เงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงิน

สกุลดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่น ๆ และ
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บริการระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล 

นิติบุคคล เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

ขอ (46) –ไมม–ี ขอ (46) ประกอบกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูใหบริการ

ระบบเสนอขายเงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) 

เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ 

และบริการระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก 

บุคคล นิติบุคคล เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

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

ประกาศแจงความในทางการคาหรือทางราชการ ไมวาดวยวิธีพิมพ แพร

ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทําเอกสาร หรือโดยวิธีการโฆษณาอื่นใด 

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ออกหนังสือพิมพแนะนําบริษัท หาง

ราน สถานที่ทองเที่ยวตากอากาศ สถานที่ใหบริการ แหลงบันเทิง 

รวมทั้งการซ้ือขายและเปล่ียนความคิดสรางสรรค ขอเขียน บทประพันธ 

บทละคร 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” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และ

อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตามรายละเอียด

ดังกลาวขางตน และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ 

คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจด

ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือให

เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 
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การลงมติ 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

ขอมูลประกอบ  

ดวยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน กสทช. ไดมีประกาศเรื่อง 

การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศฯ”) กําหนดใหในแตละปผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีรายงานพฤติการณและสถานภาพการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

และใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว (“ขอหาม”)  

สงใหสํานักงาน กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป  

โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือเวียนถึงผูถือหุน เพ่ือรับทราบเรื่องดังกลาว ดังน้ัน ในป 2564 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ดังปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปน

การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง

ดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เพ่ือพิจารณากําหนดและ/หรือทบทวนเปนประจําทุกป  

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ขอมูลประกอบ  

นอกจากระเบียบวาระตาง ๆ ขางตนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาเรื่องอ่ืนท่ีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึง

ในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเสนอ (ถามี)  
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ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2564 ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา

บรรจุเปนวาระการประชุมแตอยางใด 

อน่ึง วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date) คือวันท่ี  

30 มีนาคม 2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกําหนดการดังกลาว และขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี

ดังกลาวขางตน ผูถือหุนทานใดประสงคแตงตั้งบุคคลอ่ืนไปประชุมแทน กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานท่ีประชุม และ/

หรือ บุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายกอนผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ ตาม

แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับน้ี ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 10 พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท ใหแกประธาน

กรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอน 

อยางไรก็ตามดวยความหวงใยตอสุขภาพของผูถือหุน จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) บริษัทขอความรวมมือจากผูถือหุนแมไมใชผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยง ควรมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขา

ประชุมแทน 

ท้ังน้ีประธานกรรมการมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับลงทะเบียน เปนผูรับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และ

เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มท่ี หากทานมีคําถาม

ตองการใหบริ ษัทช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครั้ ง น้ี ผู ถือหุนสามารถจัดสงคําถามลวงหน าได ท่ี  

witchuwan@skyict.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02 029 7879 หรือหากทานประสงคจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ

เลขานุการบริษัท ท่ีโทรศัพทหมายเลข 02 029 7888 ตอ 812 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายสิริวัฒน โตวชิรกุล) 

            ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังที่ 1/2563 

ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากดั (มหาชน) 

วันเวลาประชุม 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. 

สถานท่ีประชุม ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีการเงิน 

4. นายฐิติศักด์ิ สกุลคร กรรมการ 

5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

6. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายบดินทร อภิศักด์ิศิริกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผูเขารวมประชุม  

1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอร จํากัด  

2. นางสาวสุภัทรา คีรินทรสกุนา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอร จํากัด 

3. นายพิทักษ กิตติอัครเสถียร  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด 

4. นายตนสกุล ประจักษจิต  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด 

5. นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล  เลขานุการบริษัท 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (“เลขานุการ”) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 ของ

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขารวมการประชุมครั้งน้ี 

และแจงวาไดเวลาเริ่มประชุมตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว เลขานุการจึงกลาวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธาน

กรรมการ) ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับของบริษัท พรอมท้ังกลาวเปดประชุมและแถลงใหท่ีประชุมทราบวา 

จากจํานวนหุนท้ังหมด 557,681,316 หุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตัวเอง จํานวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะแทน จํานวน 103 

ราย รวมผูถือหุนท้ังส้ินจํานวน 143 ราย รวมจํานวนหุนได 401,592,251 หุน คิดเปนรอยละ 72.01 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด

ของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท และกอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอใหเลขานุการบริษัทไดช้ีแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนตอไป 

สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 ในครั้งน้ี มีวาระการประชุมท้ังส้ิน 9 วาระ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏ

ตามหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัท ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ในการอภิปราย หากผูใด

ประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุมใหยกมือขึ้นเหนือศรีษะ และเม่ือประธานฯ อนุญาต ใหกลาวแสดงตนโดยแจงช่ือ – นามสกุล ของผู

อภิปราย และสถานะผูถือหุนวามาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ แลวจึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระน้ัน ๆ 

และเพ่ือความเรียบรอยและไมใหเปนการเสียเวลาของผูถือหุน เลขานุการไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
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• ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยนับ 1 

หุนตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตองออก

เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถแบงแยก

คะแนนเสียงในแตละวาระได 

• ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก 

และผูดูแลหุนซ่ึงใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

• ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไมและ

ขอใหทําเครื่องหมายในชองไมเห็นดวย หรือชองงดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ี

ของบริษัท ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ บริษัท 

จะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และสวนท่ีเหลือจะถือ

วาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย สําหรับผูท่ีออกเสียงเห็นดวยขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวและสงคืนแกเจา

หนาท่ีของบริษัท หลังเสร็จส้ินการประชุม 

• บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหน่ึงชอง หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อ

กํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังน้ันหากผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงโปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ

การลงคะแนนท่ีแตกตางไปจากท่ีกลาวขางตน จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

• ในระหวางท่ีดําเนินการรวบรวมและนับคะแนนจะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายหรือซักถามเรื่องท่ีอยู ใน

ประเด็นของวาระน้ัน ๆ จนกระท่ังเม่ือทราบผลและประธานฯ พรอมท่ีแจงมติในวาระน้ัน ๆ ก็จะยุติการ

ซักถามเพ่ือใหประธานฯ แจงผลและดําเนินการประชุมวาระถัดไป ท้ังน้ีเพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางตอ

เน่ืองและเสร็จตามกําหนดเวลา หากมีคําถามท่ีเหลือจะนําไปตอบในชวงทายการประชุม 

ท้ังน้ี เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 บริษัทขอความรวมมือใหผูถือหุนสงคําถาม ผานการเขียน

คําถามลงในหนาท่ี 2 ของชุดบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทไดจัดเตรียมให และยกมือเพ่ือเจาหนาท่ีของบริษัทรับบัตรคําถามใหคณะกรรมการตอไป 

กอนท่ีจะพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการจัด

ประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงท่ีประชุม จึงเห็นควรจัดใหมีผูกํากับการประชุมผูถือหุนท่ีเปนกลางเพ่ือ

ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเปนไปอยางโปรงใส จึงขอเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนจํานวน 2 คน เพ่ือเปนสักขีพยานในการนับคะแนน

ประจําท่ีโตะลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังน้ี 

1. นายชิณกฤต แจงประภากร  ผูรับมอบฉันทะ 

2. นายจิรวัฒน นนทชาง ผูถือหุน 

หลังจากท่ีเลขานุการไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียนเชิญ

ประธานฯ กลาวนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับท่ีไดชี้แจงไวในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  

28 เมษายน 2563 โดยบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวง

พาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทท่ี https://skyict.co.th/  

ดังสําเนาปรากฏตาม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 
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คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 

2563 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรบัรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดตอง

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 

2563  โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 401,592,514 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง - - 

บัตรเสีย 0 0 

 401,592,514 100 

หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูท่ีงด

ออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 4 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังส้ินจํานวน 147 ราย รวมจํานวนหุนได 

401,592,514 หุน 

เน่ืองจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 3.1 และวาระท่ี 5.1 เปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน บริษัทจึงขอชี้แจงขอมูล

ประกอบของวาระดังกลาวท้ังหมด กอนท่ีจะขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระไป โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไมไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 จะไมมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกันกับวาระ

ท่ีไดรับอนุมัติอีก และจะถือวาวาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวาระอื่นท่ีไดรับอนุมัติไปแลวเปนอันยกเลิก 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. มหาชน”) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 กําหนดไววา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา

มิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล อีกท้ัง เม่ือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงิน

ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนน้ันและเม่ือไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหท่ี

ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป” แมวาการจายเงินปนผลระหวางกาลจะเปนอํานาจของคณะกรรมการ แตการจายเงินปนผลใน

รูปแบบของหุนปนผลและเงินสดปนผล ตามมาตรา 117 แหงพ.ร.บ. มหาชนกําหนดไววา “ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว บริษัทฯ 

จะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนก็ได” 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

4 

ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ไดพิจารณาผลการดําเนินงาน

งวด 3 เดือนแรกของป 2563 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกําไร จํานวน 2,808,787 บาท และกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร

จํานวน 258,103,176 บาท จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 3 เดือนแรกของป 2563 ใหแกผู

ถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 557,681,316 หุน ซ่ึงเปนหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว คิดเปนจํานวนรวมท้ังส้ินประมาณ 

10,327,431.82 บาท ในอัตราหุนละ 0.018518518602 บาทโดยจายจากกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ โดยจายเปนหุนสามัญ

บางสวน และเงินสดบางสวน ตามรายละเอียดดังน้ี 

1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 18,589,378 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 30 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล คิดคํานวณเปนเงินปนผลจายเทากับ 

0.01666666667 บาท ตอหุน รวมเปนมูลคาเงินปนผลประมาณ 9,294,688.60 บาท  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษหุนท่ีไมสามารถจัดสรรหุนปนผลได ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจาย

หุนปนผลในอัตราหุนละ 0.01666666667 บาท 

2) จายปนผลบางสวนเปนเงินสดในอัตรา 0.001851851932 บาทตอหุน หรือคิดเปนมูลคาเงินปนผลประมาณ 

1,032,743.22 บาท 

ในการน้ี บริษัทฯ กําหนดใหวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล อยางไรก็ดี 

การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจายปนผลดังกลาวท้ังท่ี

เปนเงินสดและหุนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากกฏวามีผูถือหุนซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา หากซ้ือหุนณ วันประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะไดรับการ

จายเงินปนผลระหวางกาลตามกําหนดวันท่ี 9 ตุลาคม หรือไม  

 นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา หากซ้ือหุนของบริษัท ณ วันน้ี จะไมไดรับเงินปนผล

ระหวางกาลในรอบน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ กําหนดใหวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล  

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 3 เดือนแรกของป 2563 ใหแกผู

ถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 557,681,316 หุน ซ่ึงเปนหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว คิดเปนจํานวนรวมท้ังส้ินประมาณ 

10,327,431.82 บาท ในอัตราหุนละ 0.018518518602 บาทโดยจายจากกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ โดยจายเปนหุนสามัญ

บางสวน และเงินสดบางสวน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 401,592,515 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง - - 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

บัตรเสีย 0 0 

 401,592,515 100 

หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับผูท่ีงด

ออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังส้ินจํานวน 148 ราย รวมจํานวนหุนได 

401,592,515 หุน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 29,294,689 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

278,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 58,589,378 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

วาระท่ี 3.1  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,294,689 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

278,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 288,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

18,589,378 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายปนผล 

ประธานฯ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหสอดคลองกับการจายปนผลระหวางกาลในวาระท่ี 2 ขางตน ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 

1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 9,294,689 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 278,840,658 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 288,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 18,589,378 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากกฏวามีผูถือหุนซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตร ี(ผูถือหุน) ขอใหท่ีประชุมชี้แจงถึงเหตุผลการเพ่ิมทุน และการจายเงินปนผลในคราวเดียวกัน 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา เม่ือบริษัทดําเนินการมาพอสมควร ก็อยากมีการจาย

ปนผลใหแกผูถือหุนเพ่ือตอบแทนใหผูถือหุนจากการลงทุนในบริษัท ซ่ึงโดยหลักบริษัทก็จะปนผลโดยการใหเปนหุน ตามจริงบริษัทอยากปน

ผลเปนหุนใหท้ังหมด แตในกรณีท่ีจํานวนเงินเปนเศษ เปนจํานวนเพียงประมาณ 1,000,000 บาท จึงไมสามารถทําได บริษัทจึงปนผลใหแกผู

ถือหุนของบริษัทเปนเงินแทน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวน้ันไมเปนการกระทบตอกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัท 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 9,294,689 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 278,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 288,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 18,589,378 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนน

เสียง ดังน้ี 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 401,592,515 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 401,592,515 100 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เน่ืองจากวาระท่ี 3.2 วาระท่ี 5.2 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 เปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใด

วาระหน่ึงไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 จะไมมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเงื่อนไขซ่ึง

กันและกันกับวาระท่ีไดรับอนุมัติอีก และจะถือวาวาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวาระอื่นท่ีไดรับอนุมัติไปแลวเปนอันยกเลิก 

วาระท่ี 3.2  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

288,135,347 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ได

มีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 20,000,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 288,135,347 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 40,000,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือ

นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการใหบริการระบบบริการผูโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: 

CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และรองรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตดัง

รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลใน

วงจํากัด ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 และ แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากกฏวามีผูถือหุนซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) ขอใหบริษัทชี้แจงรายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด และแผนการใชเงินเพ่ิมทุนใน

ครั้งน้ี 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา รายละเอียดชื่อบุคคลท่ีจะเพ่ิมทุนในครั้งน้ี บริษัทจะ

กลาวช้ีแจงในวาระถัดไป โดยเหตุผลท่ีบริษัทขอทํา Whitewash เปนเพราะมีสัดสวนเกินรอยละ 25 ซ่ึงรายละเอียดในสวนน้ีก็จะอยูในวาระ

ถัดไปเชนกัน 

นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) ขอใหบริษัทช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกโครงการ CUPPS และสอบถามวาโครงการ

ดังกลาวน้ีถือเปนการไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีมีขนาดใหญและตองขออนุมัติโครงการจากท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม  

 นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมถึง ท่ีมาและรายละเอียดของโครงการ สรุปสาระสําคัญของวา

โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีบริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ภายหลัง
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จากท่ีบริษัทไดประชุมสามัญผูถือหุนไปแลว บริษัทจึงยังไมมีโอกาสไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบ อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการ

วิเคราะหถึงตัวเลขท่ีบริษัทตองลงทุน รวมไปถึงรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ ซ่ึงกลาวโดยสรุปคือ โครงการมีระยะเวลา 10 ป โดย

เปนสัมปทานการจางบริการท่ีบริษัทจะตองดําเนินการลงทุนใหไดมาซ่ึงอุปกรณ ท้ัง Hardware และ Software โดยในปท่ี 4 บริษัทมีหนาท่ี

จะตองลงทุนในระบบ Facial Regcognition เพ่ือยืนยันตัวตนอีกครั้ง (Double Identification) ท้ังน้ี ในระยะเวลา 10 ป จะตองใชเงิน

ลงทุนประมาณ 1,600,000,000 บาท ซ่ึงมีท้ังเงินหมุนเวียนของบริษัทและท่ีบริษัทไดรับเงินทุนการอนุมัติเงินกูจากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) โดยท่ีขอดีของโครงการคือ แมสถานการณ Covid-19 จะทําใหจํานวนผูโดยสารลดลงอยางเห็นไดชัด แตอยางไรก็ดี ทา

อากาศยานมีการรับประกัน (Minimum Guarantee) รายไดใหแกบริษัทซ่ึงเปนผูไดรับสัมปทาน โดยในเดือนสุดทายของแตละปจะมีการ

คํานวณเงินและจายเงินตามท่ีไดรับประกันไวใหแกบริษัท จะเห็นไดวาเปนโครงการท่ีดีมากและสรางความยั่งยืนในระยะยาวใหกับบริษัท 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากการไดมาซ่ึงอุปกรณไอที hardware และ 

software ตาง ๆ น้ัน ไมใชสินทรัพยของบริษัทแตอยางใด เปนเพียงสัญญาการจางบริการท่ีบริษัททําใหกับภาครัฐเทาน้ัน ซ่ึงถือเปนการ

ดําเนินกิจการตามปกติของบริษัท (Normal Business Operation) ดังน้ี การเขาทํารายการดังกลาวจึงไมถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย

ของบริษัทท่ีตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา โครงการ CUPPS ระยะเวลา 10 ปน้ี จะเริ่มนับ

หน่ึงไดภายในปใด  

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา จะเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยจุดใหบริการ (Counter) 

ของสายการบินตาง ๆ ท่ีติดต้ังอยูภายในสนามบินจะยังมีอยู ระบบท่ีบริษัทจะพัฒนาจะมีลักษณะเปน kios เสริมจากจุดใหบริการท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน เปนทางเลือกใหกับผูโดยสาร เพ่ือใหเกิดความคุนชินกับระบบเทคโนโลยีในชวงท่ีมีการเปล่ียนผานกอน สวนเรื่องระบบ self back-

drop น้ัน ขณะท่ีมีการวางสัมภาระจะมีการช่ังนํ้าหนักกอนท่ีจุดใหบริการ (Counter) โดยผูโดยสารสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ทําให

สายการบินตาง ๆ สามารถลดจํานวนผูใหบริการและลดคาใชจายใหกับสายการบินได 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา กรณีการรับประกัน (minimum guarantee) จากทา

อากาศยานไทยน้ี หากบริษัทไดรับรายไดเกินกวาตัวเลขท่ีคาดการณไว จะมีการหักรายไดของบริษัทเพ่ิมขึ้นเปนขั้นบันไดไปดวยหรือไม  

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา กรณีจะไมมีการหักรายไดของบริษัทเพ่ิมขึ้นเปนขั้นบันได เน่ือง

เปนตัวเลขท่ีบริษัทและทาอากาศยานไทยประเมินไว  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา โครงการน้ี หากครบ 10 ป มีระยะเวลาตอไดอีกท่ีป 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ขณะน้ียังไมมีสัญญาท่ีจะตออายุ

สัญญาดังกลาวแตอยางใด 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 288,135,347 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง 

ดังน้ี  
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 276,438,680 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 276,438,680 100 

หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับเสียงของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียซ่ึงไดแกคือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคลท่ีนายวรพจนถือ

หุนท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม  5 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังส้ินจํานวน 153 ราย รวมจํานวนหุนได 

401,615,631 หุน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงระบุในวาระท่ี 3 ขางตน 

บริษัท จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  

10 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4. ของบริษัท เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน : 308,135,347 บาท (สามรอยแปดลานหน่ึงแสนสามหม่ืนหาพันสามรอยส่ีสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน : 616,270,694 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยเกาสิบส่ีหุน) 

 มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน :   

 

 

หุนสามัญ : 616,270,694 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยเกาสิบส่ีหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมมี- - 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 276,438,680 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 276,438,680 100 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไมนับเสียงของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียซ่ึงไดแกคือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคลท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและ

ทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี  

 

 

 

 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 5.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 18,589,378 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรับการจายปนผล 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลท่ีไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาในวาระท่ี 2 และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,294,689 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 278,840,658 บาท 

เปน จํานวน 288,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 18,589,378 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ดังท่ีกลาวมาใน

วาระท่ี 3.1 ขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผู

ถือหุนพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 18,589,378 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการ

จายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 30 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดคํานวณเปนเงินปนผลจาย

เทากับ 0.01666666667 บาท ตอหุน รวมเปนมูลคาเงินปนผลประมาณ 9,294,688.60 บาท ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษหุนท่ีไม

สามารถจัดสรรหุนปนผลได ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.01666666667 บาท 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุ นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรอื ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจายหุนปนผลดังกลาว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามแบบ

รายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนจํานวน 18,589,378 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 30 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดคํานวณเปนเงิน

ปนผลจายเทากับ 0.01666666667 บาท ตอหุน รวมเปนมูลคาเงินปนผลประมาณ 9,294,688.60 บาท รวมท้ังอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรอื ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 401,592,515 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง - - 

บัตรเสีย 0 0 

 401,592,515 100 

หมายเหตุ  

1. มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับผูท่ีงด

ออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. เน่ืองจากวาระท่ี 3.1 และวาระท่ี 5.1 เปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน จึงมีการลงมติตอเน่ืองกัน

กอนการลงมติในวาระท่ี 3.2 และวาระท่ี 4 ทําใหจํานวนหุนในวาระน้ีมีจํานวนไมเทากับวาระท่ี 3.2 และวาระท่ี 4 

วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาสืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 20,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 288,135,347 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน

จํานวน 40,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังท่ีกลาวมาในวาระท่ี 3.2 ขางตน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแก 

นายวรพจน อํานวยพล (“ผูลงทุน”) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 
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บาท ท้ังน้ี การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนการเสนอขายหุนท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจนเพ่ือเสนอ

ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจนในราคาเสนอขาย 13.194 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมไมเกิน 527,760,000 

บาท ซ่ึงเปนราคาเสนอขายท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ท้ังน้ี ราคาตลาดสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกันแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอน

วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยท่ีราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯท่ีคํานวณยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน 

ระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 เทากับ 14.66 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากน้ี การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และยังจะตองไดรับ

อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 กอน

การเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ดังกลาว 

หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของ

หุนของบริษัทฯ กอนท่ีตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาท่ีหามมิใหผูลงทุนขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนดังกลาวท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent 

Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังกลาวเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู

ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุนท่ีถูกส่ังหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถูกส่ังหามขาย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิใน

สวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ท้ังน้ี ภายหลังการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกผูลงทุนดังกลาว ผูลงทุนจะถือหุน

ในบริษัทฯ รวมกันเปนจํานวน 165,176,941 หุน (ไมรวมหุนปนผลท่ีผูลงทุนจะพึงไดรับในฐานะผูถือหุนเดิม) หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ

รอยละ 26.80  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัทฯ หลังจากการ

ออกเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในครั้งน้ี) นอกจากน้ี การออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผูลงทุนในครั้งน้ี เขาขายเปนรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2538 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม) เน่ืองดวยผูลงทุน มีสถานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

การออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังน้ี 

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ซ่ึง

รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

(2) กําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงวันจองซ้ือ และวันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

เปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจองซ้ือ 

และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  
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(3) กําหนดราคาเสนอขายหุนท่ีสูงกวาราคาท่ีกําหนดโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะเปน

ราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด 

(4) การลงนาม แกไข เปล่ียนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ 

และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุน

ดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย 

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการนําหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอัน

จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัท

ฯ สําเร็จลุลวงไปได 

(5) จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการ

ตาง ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ท้ังน้ี รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไดแก เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน ความเปนไปได

ของแผนการใชเงินเพ่ิมทุนและความเพียงพอของแหลงเงินทุน ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจ ผลกระทบท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน ความ

เหมาะสมของราคาเสนอขายและท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมแกบุคคลใน

วงจํากัด และคํารับรองของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 

ท้ังน้ี ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัทฯ ตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจาก

ท่ีประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม หรือบริษัทฯ ตองเสนอขายหุนให

แลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีมติไวอยางชัดเจนวาเม่ือพนระยะเวลา 

3 เดือนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในชวงท่ี

เสนอขาย  

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลจํากัด (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) และแบบ

รายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ มีผูถือหุนซักถาม สรุป

สาระสําคัญ ดังน้ี 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา เหตุใดผูลงทุนจึงไมดําเนินการทําเปนคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (Tender Offer)  

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุม เหตุท่ีไมไดดําเนินการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมด

ของกิจการ (Tender Offer) น้ัน เน่ืองจาก มีกระบวนการหลายขั้นตอน และการดําเนินการจะใชระยะเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก

เปนการดําเนินการในชวงสถานการณ Covid-19 จะตองใชเงินและระยะเวลาพอสมควร 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทผูลงทุนเปนจํานวน 40,000,000 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแกนายวรพจน อํานวยพล ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 13.194 บาทตอหุน 

คิดเปนมูลคารวมไมเกิน 527,760,000 บาท ซ่ึงเปนราคาเสนอขายท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑของประกาศ ทจ. 

72/2558 รวมท้ังอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เเปน

ผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก

ประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 276,438,680 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 276,438,680 100 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับเสียงของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียซ่ึงไดแกคือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคลท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงถือหุนใน

บริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2563 ไดมีมติอนุมัติใหเขาทําธุรกรรมการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก ผูลงทุน ดังรายละเอียดในวาระท่ี 

5.1 ขางตน การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามตามนัยของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2538 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) 

เน่ืองจากเปนการทํารายการกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยรายการดังกลาวเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการท่ีมีมูลคาสูงสุด 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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คิดเปนรอยละ 41.59 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจํา

งวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 รายการดังกลาวจัดเปนรายการท่ีมีขนาดรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา

สิบส่ีวันกอนวันประชุม เพ่ือใหไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู

ถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

(3) แตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นตามท่ีกําหนดใน

ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

นอกจากการท่ีบริษัทฯ จะตองดําเนินการตาง ๆ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การ

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก ผูลงทุนแลว บริษัทฯ ยังตองดําเนินการตาง ๆ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในเรื่องการ

เสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจนและเปนราคาเสนอขายท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาดตามหลักเกณฑของประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ตลอดจนเงื่อนไขในการทําการผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ

บริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) ภายใตประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการขอผอนผัน

การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการ ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

ท้ังน้ี จากรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุม (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี คือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคล

ท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยง

กัน กรณีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเขาทํารายการเกี่ยวโยง สําหรับการเขาเขาทําธุรกรรมการออก เสนอขาย และ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกผูลงทุน และดําเนินการตางๆ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 276,438,680 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 276,438,680 100 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนโดยไมนับเสียงของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียซ่ึงไดแกคือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคลท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและ

ทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(Whitewash) 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาสืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนน้ัน จะทําใหผูลงทุนถือ

หุนท้ังหมดในบริษัทฯ เทากับ 165,176,941 หุน (ไมรวมหุนปนผลท่ีผูลงทุนจะพึงไดรับในฐานะผูถือหุนเดิม) หรือคิดเปนรอยละ  26.80 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯหลังจากการออกเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในครั้งน้ี ซ่ึง

เปนผลใหผูลงทุนขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีรอยละ 25 และมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมด

ของบริษัทฯ สงผลใหผูลงทุนตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

อยางไรก็ดี ผูลงทุนมีความประสงคท่ีจะขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ี

ประชุมผูถือหุนของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอ

ซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ Whitewash”)  ซ่ึงใน

การผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ

หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกลาวมิให

นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผูลงทุน หรือบุคคลท่ีกระทําการรวมกัน (concert party) กับผูลงทุนและบุคคลตาม

มาตรา 258 ของบุคคลดังกลาว 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผอนผันการทําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ

โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 5) และแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซ่ึงหลักทรัพย

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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ใหมโดยไมตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 6) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอม

หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

ในการน้ี บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท สีลม แอดไวซอรี่ เซอรวิส จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถือหุนเพ่ือให

ความเห็นเกี่ยวกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (Whitewash) 

ของผูลงทุน รวมถึงทําหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการใหความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศ Whitewash ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ดังกลาวเห็นวาการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (Whitewash) 

ของผูลงทุน มีความเหมาะสมและเปนประโยชนกับบริษัทฯ โดยรายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการขอผอนผันการ

ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) ปรากฏตาม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 7)  

นอกจากน้ี ผูลงทุนไดนําสงเอกสารท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนดไวในประกาศ Whitewash ใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. 

พิจารณาแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซ่ึงหลักทรัพยใหมโดยไมตองทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 6) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี และ

เม่ือพน 15 วันนับแตวันท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับเอกสารดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต. ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 

ท้ังน้ี จากรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุม (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี คือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคล

ท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุ นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร ใหดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ

ดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ี

ประชุมผูถือหุน (Whitewash)  ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 รวมท้ังมอบหมายใหคณะกรรมการ

บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร ใหดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอผอนผันการทําคําเสนอ

ซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 276,438,680 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 276,438,680 100 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนโดยไมนับเสียงของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียซ่ึงไดแกคือ นายวรพจน อํานวยพล และบุคคลท่ีนายวรพจนถือหุนท้ังทางตรงและ

ทางออมซ่ึงถือหุนในบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือเปนการตอยอดการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากการเขาเปนคูสัญญากับ บริษัท ทา

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในการใหบริการ "AOT Mobile Application" อยางเปนทางการเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึง 

Application ดังกลาวประกอบดวย บริการตาง ๆ ท่ีใหแกผูเขามาใชสนามบิน ท้ังขอมูลตารางบิน ท่ีจอดรถ เลาจนในสนามบิน และ

แลกเปล่ียนยอดสะสมคะแนนมาใชเปนสวนลดตาง ๆ ของผูประกอบการท่ีเขารวมในสนามบิน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ขอ (40) –ไมมี- ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ท้ังจากผูใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผู

ใหบริการหลายราย ท้ังท่ีจํากัดสถานท่ี และ/หรือ ไมจํากัดสถานท่ี ในการจัดจําหนาย และ/หรือ การใหบริการ 

เชน บัตรชําระคาผานทาง 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรน้ัน เพ่ืออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหัก

ทอนบัญชีระหวางกัน 

 รายชื่อ จํานวนหุน 

1 นายวรพจน อํานวยพล 46,929,251 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD  34,100,000 

3 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 

4 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 12,715,900 

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 12,181,800 

 รวม 125,176,951   
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วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

- การใหบริการเครือขายอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูล 

อีดีซีท่ีมีศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหน่ึงระบบใด และ/หรือหลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปน

ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการตามท่ีตกลงกัน 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยันขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไป

คํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหน้ี หรือลูกหน้ีของผูใชบริการ เพ่ือใหขอมูลดังกลาวไปทําการชําระดุล

ระหวางเจาหน้ี และลูกหน้ี ท้ังน้ี รวมถึงการจัดการเพ่ือใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินท่ีตกลงกันไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผู

ใหบริการ เพ่ือใหผูใหบริการปรับฐานะความเปนเจาหน้ี หรือลูกหน้ีของผูใชบริการ โดยผูใหบริการจะทําการ

หักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหน้ี หรือรับชําระหน้ีโดยวิธีอื่นใดตามท่ีตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงิน

ฝากของผูใชบริการ ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหน้ี หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพ่ือใหหน้ีดังกลาวระงับไป 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทางเครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือ

ครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการท่ีเปดไวกับผูใหบริการดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดทาง

อิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหน้ี แทนเจาหน้ีคาสินคา คาบริการ หรือเจาหน้ีอื่นใด 

- โดยวัตถุประสงคขางตนน้ีไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 

ขอ (41) –ไมมี- เพ่ือประกอบกิจการใหบริการชองทางเครือขายระหวางผู ซ้ือและผูขาย ผานแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส  

(e-Marketplace Platform) 

ขอ (42) –ไมมี- เพ่ือประกอบกิจการนําเท่ียว เปนตัวแทน รับจองต๋ัวเดินทาง ท่ีพัก โรงแรม บังกะโล ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการนําเท่ียวทุกชนิด ธุรกิจโรงแรม ใหเชารถ ตลาด ภัตตาคาร บาร 

ไนทคลับ สวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจอื่น ๆ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก

ประการดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 401,615,631 100 

ไมเห็นดวย 0 0 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

งดออกเสียง - - 

บัตรเสีย 0 0 

 401,615,631 100 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท

ฯ 

ประธานฯ ไดกลาวตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองมาจากมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตามวาระท่ี 8 

ขางตน บริษัทฯ เห็นควรพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 42 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ

จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตาม

คําส่ังของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ รวมท้ังอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ 

ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ี

บริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 401,615,631 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 401,615,631 100 
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หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวามีผูถือหุน

สอบถาม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา ตามท่ีปรากฏในหนา 129 ของงบการเงิน

บริษัท อันเปนการแสดงแหลงท่ีมาของรายไดท้ังหมด 6 โครงการ อยากทราบวาในป 2562 รับรูรายไดท้ังหมดเสร็จส้ินแลวหรือไม ใหท่ี

ประชุมชี้แจงความคืบหนาวามีโครงการใดบางท่ีจะตองรับรูตอเน่ืองในป 2563 และสําหรับโครงการ ลําดับท่ี 6 (ใหบริการรถเข็นท่ีทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ) เปนสวนหน่ึงของโครงการ CUPPS ท่ีไดชี้แจงในท่ีประชุมดวยหรือไม 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา การใหบริการรถเข็นท่ีทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิดังกลาวน้ันเปนโครงการท่ีเสร็จส้ินแลวแตยังรับรูรายไดไมครบเน่ืองจากโครงการมีระยะเวลา 7 ป อีกท้ังเปนคนละโครงการกับ

โครงการ CUPPS  

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ภายในเอกสารหนาดังกลาว มีโครงการลําดับท่ี 1, 

ลําดับท่ี 2, ลําดับท่ี 4 และลําดับท่ี 5 รับรูรายไดเสร็จส้ินแลวของป 2563 สําหรับโครงการลําดับท่ี 3 น้ัน เปนโครงการระยะยาว ซ่ึงบริษัท

ทําสัญญาสงมอบงานโดยจะมีระยะเวลาการใหบริการเช่ือมตออีก 5 ป สวนโครงการลําดับท่ี 6 (การใหบริการจัดเก็บกระเปาท่ีทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ) บริษัททําสัญญาใหบริการ 7 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2568 ฉะน้ัน จะเหลือระยะเวลาใหบริการอีก 5 ปตามสัญญา 

2. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา เม่ือพิจารณาลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่น ๆ และ

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาของบริษัทท่ีมีลักษณะกาวกระโดดขึ้นมา จากจํานวนประมาณ 350,000,000 บาท ขึ้นมาเปนจํานวนประมาณ 

1,100,000,000 บาท และจากจํานวนประมาณ 28,000,000 ขึ้นมาเปนจํานวนประมาณ 1,100,000,000 บาท สองรายการดังกลาว ยังมี

จํานวนเหลืออยูภายในปน้ีหรือไม 

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา มีลูกหน้ีบางสวนท่ีบริษัทไดรับเงินแลว 

และมีลูกหน้ีบางสวนท่ีเกิดจากการรับรูรายไดตามบัญชี ซ่ึงเปนจําพวกท่ียังไมไดมีการบันทึกบัญชี จึงมีการบันทึกบัญชีในป 2563  

3. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา อยากทราบวามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 

และ ฉบับท่ี 16 มีผลกระทบกับบริษัทและงบการเงินของบริษัทมากหรือนอยเพียงใด เน่ืองจากบริษัทมีลักษณะเปนสัญญาเชา 

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ไมสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัท

อยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากบริษัทรับรูรายไดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 มาต้ังแตป 2562 สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 จะมี

เพียงบางสวนเทาน้ัน เน่ืองจากบริษัทมีไมไดมีรายการเชาทรัพยสินเปนจํานวนมาก 

4. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา ในอีก 3 เดือนน้ี บริษัทมีจํานวนเงินคงคาง 

(Backdrop) เหลืออยูประมาณเทาไหร และปหนาคํานวณแลวจะมีตัวเลขเงินคงคาง (Backdrop) ประมาณเทาไหร 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา จํานวนเงินคงคาง (Backdrop) จากโครงการ ซ่ึงไม

รวมถึงโครงการ CUPPS รวมไปถึงโครงการ APPS ซ่ึงเปนอีกหน่ึงโครงการใหญของบริษัท ในระยะเวลา 5 ปตอจากน้ี มีมูลคาประมาณ 

3,500,000,000 บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินคงคาง (Backdrop) ในระยะเวลาอีก 5 ปท่ีบริษัทจะรับรูรายได สวนเงินคงคาง (Backdrop) ท่ีจะ
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เหลือในอีก 3 เดือนสําหรับป 2563 มีมูลคาประมาณหลักรอยลานบาท ซ่ึงบริษัทจะตองประเมินตัวเลขท่ีชัดเจนอีกครั้ง เน่ืองจากตัวเลขจะ

ผันผวนตรงกับงวดงานท่ีบริษัทจะสงงาน ตามโครงการท่ีบริษัทดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน 

5. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน) สอบถามตอท่ีประชุมวา พิจารณาจากงบการเงินครึ่งปของบริษัท เห็น

วาจํานวน Backlog ก็เยอะ เหตุใดกําไรตอหุนจึงลดลงเยอะ เกิดจากคาใชจายอะไรเกิดขึ้น 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา คาดวาเน่ืองจากมาตรฐานการรับรูทางบัญชี ฉบับท่ี 

15 ซ่ึงสงผลในดานน้ีเชนเดียวกัน เน่ืองจากกําหนดใหตองรับรูตามการสงมอบงานและการถายโอนกรรมสิทธ์ิไปยังเจาของงาน ดังน้ัน กอนท่ี

จะมีการถายโอนกรรมสิทธ์ิไปยังเจาของงาน จะเปนการรับรูรายไดและรายจายของบริษัทไปพรอม ๆ กัน ผลกําไรจึงจะยังไมถูกรับรูรายได 

โดยจะรับรูผลกําไรเม่ือบริษัทไดสงมอบงานเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ฉะน้ัน จะขึ้นอยูกับงาน ซ่ึงแตละงานน้ันมีระยะเวลาเริ่มตนและมีกําหนด

สงมอบงานไมตรงกัน และกําไรของแตละโครงการลวนจะเกิดขึ้นในตอนทายของโครงการท้ังส้ิน 

นอกจากน้ี เพ่ือใหผูถือหุนทราบถึงความคืบหนาของการดําเนินงานของบริษัทน้ัน นายสิทธิเดช มัยลาภ 

(กรรมการ) ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในปจจุบัน มีหลายโครงการท่ีบริษัทไดสงมอบงานไปแลวต้ังแตป 2562 ในชวงครึ่งปแรก หลายโครงการอาจ

มีการลาชาในการสงมอบงานเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ Covid-19 ท่ีสงผลกระทบตอทุกภาคสวน แตอยางไรก็ดี บริษัทก็มีการ

ประเมินผลกระทบจากสถานการณดังกลาวอยางใกลชิด ท้ังเรื่องจากรับรูรายได การสงมอบงาน การจัดเก็บคาบริการตามสัญญา รวมไปถึง

การใชจายภายในบริษัทก็เปนไปโดยมีการบริหารจัดการท่ีรัดกุมมาก ฉะน้ัน การรับรูรายไดในชวงครึ่งปแรกจึงมีการชะลอตัวไปบางตาม

กําหนดการท่ีถูกเล่ือนออกไป แตสวนใหญท่ีบริษัทรับรูไปแลวน้ัน โดยหลักจะมาจากโครงการขนาดใหญ ท่ีมีผลประกอบการชัดเจน ซ่ึงได

รับรูรายไดสวนใหญไปต้ังแตปท่ีแลว ฉะน้ัน ในปน้ีจะมีการชะลอการรับรูรายไดโดยเฉพาะในครึ่งปแรก อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหาร

จัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพยายามท่ีจะสงมอบงานใหตรงตามกําหนดเวลาและรับรูรายไดใหตรงตามเปาหมายท่ีบริษัทไดวาง

ไวในครึ่งปหลัง 

6. นายธารา ชลปราณี (ผูถือหุน) ไดสอบถามตอท่ีประชุมวา โครงการ CUPPS มีลักษณะเปนสัญญาบริการ 

พิจารณาจากรายงานประจําปของบริษัทแลวเขาใจวารายไดจากสัญญาบริการเปนตัวหลักท่ีบริษัทจะทํารายไดเพ่ิมขึ้นเยอะ จะมีคาใชจาย

ใดบางท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการดังกลาว ประมาณปละเทาไหร และจะมีการบันทึกรายไดและรายจายลงบัญชีอยางไร 

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดมีการปรึกษากับผูสอบบัญชี 

(Auditor) แลววา จะมีการบันทึกรายไดของบริษัทจากโครงการ CUPPS ท่ีรอยละ 90 ของผูโดยสารในแตละไตรมาส สําหรับคาใชจายน้ัน 

จะมีการบันทึกจากงบประมาณท่ีบริษัทไดลงทุนไปโดยมีการตัดราคาคาเส่ือม (Depreciation) ตลอดระยะเวลา 10 ป พรอมกับมีคาใชจาย

เรื่องของบุคคลากรในการดําเนินการ (Monthly OpEx) ท่ีรับรูตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในแตละเดือน 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ) ชี้แจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ในประเด็นท่ีวารายไดของบริษัทจากสัญญา

การบริการจะมีการพัฒนาขึ้นสูงมาก เม่ือพิจารณาจากรายไดท่ีเกิดจากโครงการ CUPPS น้ัน บริษัทมีแผนท่ีจะเขาประมูลงานดานความ

ปลอดภัย (Security) หรืองานดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะมีผลใหเปนการเพ่ิม

สัดสวนรายไดจากการจําหนายและวางระบบ รวมไปถึงจากการขายท่ียังมีอยูตอเน่ือง ฉะน้ัน สัดสวนของรายไดจากการบริการจะพัฒนาขึ้น

จริง แตคงไมไดสูงเกินกวารายไดจากสัดสวนอื่น ๆ เน่ืองจากบริษัทยังคงเขาประมูลงานและหารายไดจากสวนอื่น ๆ อยางตอเน่ือง 

ไมมีการเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และขอ

ปดการประชุมฯ  
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ปดประชุม เวลา 16.00 

 

 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

ในฐานะประธานท่ีประชุมฯ 

 

 

 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

เลขานุการบริษัท 

ในฐานะเลขานุการท่ีประชุมฯ 
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1 

ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายรัช ตันตนันตา 

 

 

 

อายุ 52 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 26 เมษายน 2562 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The American University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงินระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทํางาน 2564 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แรส แอ็ดไวซอร่ี จํากัด 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เวเลอร ฮอสพิทอลลิตี้ พารทเนอรส เอเซีย 

จํากัด 

 2563 – 2563 รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 2559 - 2562 ประธานผูอํานวยการ บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

 2554 - 2559 ผูอํานวยการใหญ ฝายการเงินองคกร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ  

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 19 / 19 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY 1.046% ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท แรส แอ็ดไวเซอร่ี จํากัด 

บริษัท เวเลอร ฮอสพิทอลลิตี้ พารทเนอรส เอเซีย 

จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมม ี
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ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ 

 

 

 

อายุ 43 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 12 พฤษภาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก การเงินระหวางประเทศ, Southern New Hamshire University, USA 

 ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, Rivier University, USA 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Rivier University, USA 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 142 ป 2560 

 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 283 ป 2562 

ประสบการณทํางาน 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวเซรา จํากัด 

 2560 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2555 – ปจจุบัน Vice Chair of Business Administration 

และProgram Director of Finance 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 19 / 19 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 / 9 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 4 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไวเซรา จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมม ี
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ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายวิภูธา ตระกูลฮุน 

 

 

 

อายุ 55 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 23 ธันวาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120 ป 2558 

ประสบการณทํางาน 2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

 2559 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท โคเบลโก มิลลคอน จํากัด 

 2557 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /  

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 เดือน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1. บริษัท โคเบลโก มิลลคอน จํากัด 

2. บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี
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 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมม ี

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทใน

การกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับบริษัท สนับสนุนและเปดโอกาสให

กรรมการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

5. เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝายเทากัน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ดูแลและจัดการบริษัทเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน เวนแต

ในเรื่องท่ีตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชน เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุน 

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

ตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด เปนตน  

2. กําหนดแผนกลยุทธ วิสัยทัศน แผนงาน และอนุมัติงบประมาณงานประจําป งบลงทุนในโครงการท่ีไมมีในงบประมาณประจาํป 

โครงสรางการบริหาร อํานาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ  

3. กํากับดูแลการดําเนินงานใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัท ทุกป  

5. พิจารณาแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ และ

เลขานุการบริษัท ตามความเหมาะสมและความจําเปนเพ่ือดูแลระบบบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

6. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

7. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอย โดยใหความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด 

8. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการ

ติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเช่ือมันไดวาบริษัท ไดมีการรับผิดชอบตอผูมี

สวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด 
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10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี

ไวในรายงานประจําป 

11. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทน

คณะกรรมการก็ได ท้ังน้ี การมอบอํานาจแกกรรมการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงท่ี

ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 

หรือมีผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด  ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท รวมท้ังกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู

ถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท ตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาว 

12. มีหนาท่ี ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา ถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที เก่ียวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน

สัญญาใด ๆ หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัท หรือบริษัทยอย 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังน้ี 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี

ภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึง

พิจารณาคาตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา

เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมใหญผูถือหุน รวมท้ังเขา

รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. มีอํานาจในการวาจางท่ีปรึกษาอิสระหากมีความจําเปน และเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงูสดุ

ตอบริษัท 

8. ระหวางการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง

มีนัยสําคัญตอสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือใหมีการแกไขรายการหรือกิจกรรมการดังกลาวไดอยางทันทวงที 

• รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การทุจริต หรือรายการท่ีไมปกติ หรือการบกพรองอยางมีนัยสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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• การฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมท้ัง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที สมาชิกของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. หากผูสอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณท่ีนาสงสัย เก่ียวโยงกับกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผูสอบบัญชีไดรายงานเหตุการณดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองดําเนินการโดยไมชักชาในการตรวจสอบเพ่ิมเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงานจาก

ผูสอบบัญชี  

10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยใหประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว รายงานดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานงบการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวของมารายงาน ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของและจําเปน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามท่ีจําเปนหรือ

เห็นสมควร 
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(ขอความบางสวน) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 

 

 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 

 

“ขอหาม” หมายความวา ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามแนวทางท่ีระบุไวในบัญชี

ทายประกาศน้ี 

“การครอบงํากิจการ” หมายความวา การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยคนตางดาวในการ

กําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแตงตั้งกรรมการ การแตงตั้งผูบริหารระดับสูง อันอาจมีผลตอการบริหารกิจการ 

หรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูขอรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาต ท้ังน้ี โดยการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแตก่ึงหน่ึงของ

จํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุน หรือการแตงตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ

ตั้งแตก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมด 

ขอ 7 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญผูถือหุนประจําป ใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามและยื่นตอ

คณะกรรมการ พรอมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลวาจะไมดําเนินการใด ๆ อันเปนการขัดตอขอหามดังกลาว 

ไมวาแตขอหน่ึงขอใดท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี 

ขอหามตามวรรคหน่ึงตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนของผูรับใบอนุญาตดวย 
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(บัญชีทายประกาศ) 

บัญชีขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

 

 

1) การครอบงํากิจการผานการใหคนตางดาวตัวแทนหรือตัวแทนเชิดเขามาถือหุนไมวา โดยทางตรงหรือทางออม  

เพ่ือหลีกเลี่ยงประกาศฉบับน้ี 
 

2) การครอบงํากิจการผานการถือหุนโดยคนตางดาวเอง หรือถือผานผูแทนหรือตัวแทนของคนตางดาว โดยหุนดังกลาวมี

สิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนเกินกวาสัดสวนจํานวนหุนท่ีถือไวจริง หรือเปนหุนท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวาหุนท่ีถือ

โดยผูมีสัญชาติไทย 
 

3) การครอบงํากิจการผานการท่ีคนตางดาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการกําหนด

นโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน หรือการแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง 
 

 ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนาผูบริหารดานจัดซื้อ

หัวหนาผูบริหารดานการเงินหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลตอการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมใน

กิจการของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาต 
 

4) การครอบงํากิจการผานการมีนิติสมัพันธกับแหลงท่ีมาของเงินลงทุน และเงินกูจากคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ 

การค้ําประกันเงินกู การใหกูเงินในอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการใหสินเช่ือ ท้ังน้ีในลักษณะท่ี

มีการเลือกปฏิบัติ 
 

5) การครอบงํากิจการผานการทําสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา สัญญาแฟรนสไชส (Franchise)  หรือสัญญาท่ีใหสิทธิ

แตเพียงผูเดียวกับคนตางดาวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกลาว มีผลเปนการถายโอนคาใชจาย และผลประโยชนตอบแทนใหแก

คนตางดาว 
 

6) การครอบงํากิจการผานการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง หรือสัญญาจางบริหารกับคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือ

ลูกจาง หรือพนักงานของคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกลาว มีผลเปนการถายโอนคาใชจายและผลประโยชนตอบ

แทนใหแกคนตางดาว 
 

7) การครอบงํากิจการผานการรวมประกอบกิจการกับคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรร หรือแบงตนทุนใน

การประกอบกิจการในลักษณะท่ีมีผลเปนการถายโอนคาใชจาย และผลประโยชนตอบแทนใหแกคนตางดาว 
 

8) การครอบงํากิจการผานการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมดานราคากับคนตางดาวหรอื

นิติบุคคลในเครือ 
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ประกาศ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

เรื่อง หามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2563 

 

 

เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 18/2563 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จึงมีมติ

อนุมัติ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2563” โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการใหคนตางดาว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิด เขามาถือหุนไมวาโดยทางตรง หรือ

ทางออม เพ่ือหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนด

ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555  
 

2) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการถือหุนโดยคนตางดาวเอง หรือถือผานผูแทน หรือตัวแทนของคนตางดาว 

โดยหุนดังกลาวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนเกินกวาสัดสวนจํานวนหุนท่ีถือไวจริง หรือเปนหุนท่ีมีสิทธิพิเศษ

เหนือกวาหุนท่ีถือโดยผูมีสัญชาติไทย 
 

3) หามกระทําการครอบงํากิจการผานการท่ีคนตางดาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม ใน

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ การดําเนินงาน หรือการแตงตั้งกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท  
 

ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนาผูบริหารดานจัดซื้อ 

หัวหนาผูบริหารดานการเงิน หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งมีอํานาจควบคุม หรืออิทธิพลตอการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในกิจการของบริษัท 
 

4) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการมีนิติสัมพันธกับแหลงท่ีมาของเงินลงทุน และเงินกูจากคนตางดาว หรือนิติ

บุคคลในเครือ เชน การค้ําประกันเงินกู การใหกูเงินในอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให

สินเช่ือ ท้ังน้ีในลักษณะท่ีมีการเลือกปฏิบัติ 
 

5) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการทําสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา สัญญาแฟรนสไชส (Franchise) หรือ

สัญญาท่ีใหสิทธิแตเพียงผูเดียวกับคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกลาวมีผลเปนการถายโอนคาใชจาย และผลประโยชน

ตอบแทนใหแกคนตางดาว 
 

6) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง หรือสัญญาจางบริหารกับคนตางดาว หรือนิติบุคคล

ในเครือ หรือลูกจางหรือพนักงานของคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกลาวมีผลเปนการถายโอนคาใชจาย และ

ผลประโยชนตอบแทนใหแกคนตางดาว 
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7) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการรวมประกอบกิจการกับคนตางดาว หรือนิติบุคคลในเครือโดยมีการจัดสรร 

หรือแบงตนทุนในการประกอบกิจการ ในลักษณะท่ีมีผลเปนการถายโอนคาใชจาย และผลประโยชนตอบแทนใหแกคนตางดาว 
 

8) หามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผานการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมดานราคา

กับคนตางดาวหรือนิติบุคคลในเครือ 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชมุ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)  

บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 

1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงาย ไมซับซอน 

2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบไวชัดเจน 

3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดไวสําหรับ Custodian 

เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวนตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัท เปนผูลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว กรอกขอความแลวจัดสงมายังบริษัทกอน

การประชุม 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มเปดลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะเปนเวลา 1.30 ช่ัวโมงกอนการประชุม และจะปด

รับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม 

เอกสารท่ีตองใชในการลงทะเบียน 

1. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน และยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะให Custodian  

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 

(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงช่ือรับรอง

สําเนาถูกตอง 

(ง) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

2.3 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงช่ือรับรอง

สําเนาถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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ขอบังคับของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)  

เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ขอ 1. ขอบังคับนี้ใหเรียกวา ขอบังคับของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2. คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) หรือใชภาษาอังกฤษวา  

“Sky ICT Public Company Limited” 

หมวดท่ี 4 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนปนการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกันหรือผู

ถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุม และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 35 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิด

จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน

และนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน

สาม (3) วัน 

สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนอาจเปนสถานท่ีท่ีอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือสถานท่ีอ่ืนใด

ก็ไดแลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
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ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได 

การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 

กําหนด และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ง. วันท่ี และลายมือช่ือของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ 

หากผูรับมอบฉันทะประสงคจะออกเสียงในท่ีประชุม จะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปวางไวตอประธานในท่ีประชุมผูถือ

หุนท่ีไดรับมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมกอนเขาประชุม 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงถือวาจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขาประชุมไมครบ

องคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถา

การประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และสงหนังสือนัดประชุมไปยังผู

ถือหุนไมนองกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการดังกลาวไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งมาประชุม เปนประธานท่ีประชุม 

ผูเปนประธานจะเลื่อนการประชุมผูถือหุนไปในเวลาอ่ืนโดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ได และใหท่ีประชุมกําหนด

สถานท่ี วัน และเวลา ท่ีประชุมครั้งตอไปดวย แตในท่ีประชุมท่ีไดเลื่อนมาน้ัน หามมิใหปรึกษากิจการอ่ืนใดนอกจาก

กิจการท่ีคางมาแตวันประชุมครั้งกอน อน่ึง วิธีการสงคําบอกกลาวใหเปนไปตามขอ 33. 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับน้ัน ใหหุน

หน่ึง (1) หุนมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังกลาวตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด มาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคแบง

กําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพ่ิมเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน 

(ช) การออกหุนกูเพ่ือเสนอขายตอประชาชน 

(ซ) การเลิกบริษัท 

(ฌ) การควบรวมกิจการเขากับบริษัทอ่ืน 

ขอ 37.  กิจการท่ีท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทําเปนอยางนอยมีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีท่ีผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจายเงินปนผล และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(7) ประชุมปรึกษากิจการอ่ืน ๆ 



สิ่งท่ีสงมาดวย 8 
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ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

 

 

 

อายุ 43 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 28 เมษายน 2560  

คุณวุฒิการศึกษา Bachelor degree of International Business (Logistics), University of Maryland College Park 

ประสบการณทํางาน 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพีเอส ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด 

 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนยการคาอมรพันธุ จํากัด 

 2557 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริยาโฮมแลนด จํากัด 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 19 / 19 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 / 9 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 4 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด 

บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท ซีพีเอส ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด 

บริษัท ศูนยการคาอมรพันธุ จํากัด 

บริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

บริษัท สิริยาโฮมแลนด จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาให

เปนบุคคลลมละลาย 

ไมม ี  
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ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ 

 

 

 

อายุ 43 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 12 พฤษภาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก การเงินระหวางประเทศ, Southern New Hamshire University, USA 

 ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, Rivier University, USA 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Rivier University, USA 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 142 ป 2560 

 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 283 ป 2562 

ประสบการณทํางาน 2564 – ปจจุบัน  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวเซรา จํากัด 

 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2555 – ปจจุบัน Vice Chair of Business Administration 

และProgram Director of Finance 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 19 / 19 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 / 9 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 4 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไวเซรา จํากัด 

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมม ี
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ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นายวิภูธา ตระกูลฮุน 

 

 

 

อายุ 55 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 23 ธันวาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120 ป 2558 

ประสบการณทํางาน 2564 – ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

 2559 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท โคเบลโก มิลลคอน จํากัด 

 2557 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /  

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 4 เดือน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท โคเบลโก มิลลคอน จํากัด 

บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี
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 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทักษทรัพย 

ไมม ี

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมม ี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 

เขียนที่...................................................................... 

วันที่...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขาพเจา...............................................................สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.......................ถนน................................................................... 

ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย................................................ 

เปนผูถือหุนของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

...................................เสียง ดังนี้ 

(2) ขอมอบฉันทะให 

 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ป 

  อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................................... 

      อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................................................ 

 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ป 

  อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................................... 

      อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................................................ 

 นายสิริวัฒน โตวชิรกุล กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 489 ถนนเสนานิคม 1 แขวง

ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

 นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 88/717 หมูบานปาริชาติ ปนเกลา 

ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73170 หรือ  

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

               กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

   

 ลงชื่อ                                           ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

        (                                           )         (                                          ) 

   

ลงชือ่                                         ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                          )         (                                          ) 

 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 

 

โปรดใส 

เคร่ืองหมาย

() หนาชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

เพียงชื่อเดียว 

    
   (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
     (Duty Stamp 20 Baht) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 

เขียนที่......................................................... 

วันที่........เดือน...................พ.ศ.................. 

(1) ขาพเจา................................................................สัญชาติ............................. อยูบานเลขที่..............................ถนน....................................................  

ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย........................................ 

เปนผูถือหุนของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม...................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

..............................................เสียง ดังนี้ 

(2) ขอมอบฉันทะให 

 (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ................................ป 

   อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................................... 

   อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................................................ 

 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ป 

  อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................................... 

      อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................................................ 

 นายสิริวัฒน โตวชิรกุล กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 489 ถนนเสนานิคม 1 แขวง

ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

 นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 88/717 หมูบานปาริชาติ ปนเกลา 

ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73170 หรือ  

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563  

  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 

โปรดใส 

เคร่ืองหมาย

() หนาชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

เพียงชื่อเดียว 

    
   (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
     (Duty Stamp 20 Baht) 
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 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                              เห็นดวย                  ไมเห็นดวย                            งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   นายรัช ตันตนันตา   

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

   นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

     นายวิภูธา ตระกูลฮุน 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญช ี2564  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับ

การแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย             ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
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(4) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจา

ไดกระทําเองทุกประการ 

   

 ลงชื่อ                                           ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

        (                                           )         (                                          ) 

   

ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                          )         (                                          ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไว (2) ได 

 

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 

 วาระที่ เร่ือง  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

 วาระที่ เร่ือง  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

  

 วาระที่ เร่ือง  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

  

 วาระที่ เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ตอ ) 

      ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

                       ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

            ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

                                                                              .......................................  

                                                                                       เขียนที่........................................................ 

                                                                              วันที่..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขาพเจา.........................................................................................................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่...................................... 

ถนน......................................... ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย............................... ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................ 

เปนผูถือหุนของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้รวม..................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

......................................เสียง ดังนี ้

(2) ขอมอบฉันทะให 

 (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ.....................ป 

     อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................................. 

     อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย................................................ 

 (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อายุ......................ป 

     อยูบานเลขที่.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................................. 

     อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย................................................ 

 นายสิริวัฒน โตวชิรกุล กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 489 ถนนเสนานิคม 1 แขวง

ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

 นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 88/717 หมูบานปาริชาติ ปนเกลา 

ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73170 หรือ  

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้

    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ...............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................เสียง 

                หุนบุริมสิทธิ..........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด...............................เสียง 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี ้

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 

โปรดใส 

เคร่ืองหมาย

()หนาชื่อ

ผูรับมอบ

ฉันทะเพียงชื่อ

เดียว 

    
  (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
   (Duty Stamp 20 Baht) 
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 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563  

  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                              เห็นดวย                  ไมเห็นดวย                            งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   นายรัช ตันตนันตา   

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

   นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

     นายวิภูธา ตระกูลฮุน 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญช ี2564  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับ

การแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย             ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

   

 ลงชื่อ                                           ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

        (                                           )         (                                          ) 

   

ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                          )         (                                          ) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนนิการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

............................................... 

 

 วาระที่...........................เร่ือง........................................................................................................... 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

 

 วาระที่...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

 

 วาระที่...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

 

 วาระที่...........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................................ 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. 

  เห็นดวย................เสียง    ไมเห็นดวย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

บริษัท สกาย ไอซีที  จํากัด (มหาชน) 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดทํารายงานประจําป 2563 ท่ีมีขอมูลตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย และตลาดหลักทรัพย ในรูปแบบ QR Code และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ฉบับน้ีแลว 

หากผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2563 ในแบบรูปเลม ซึ่งมีเน้ือหาเชนเดียวกับ QR Code กรุณา

แจงรายละเอียดผานชองทางตามท่ีระบุดานลาง มายังบริษัทฯ เพ่ือจัดสงใหทานตามความประสงคตอไป 

 

ช่ือ 

 

นามสกุล 

ท่ีอยู 

 

ถนน 

แขวง 

 

เขต 

จังหวัด 

 

รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท 

 

 

 

 ผูถือหุนสามารถสงรายละเอียดการขอรับรายงานประจําป 2563 มายังบริษัทฯ หรือติดตอขอรับไดท่ี  

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 55 อาคาร เอ.เอ. รัชดา ช้ันท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท +66 2029 7888   

โทรสาร +66 2029 7879  
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