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วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. 

       ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) เทาน้ัน 

 



 

วันท่ี 12 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 

2.   รายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 (56-1 One Report 2021) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR 

Code 

3.   ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

4.   ประวัติบุคคลท่ีเสนอแตงตั้งเปนกรรมการเขาใหม 

5. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

7. ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

8. แบบฟอรมลงทะเบียน คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

9.    ขอบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

10.  ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

11.  หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกใชแบบใดแบบหน่ึง) 

12.  แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม 

  ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM)  

เทาน้ัน เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 

ขอมูลประกอบ  

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดจัดข้ึนเมื่อวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุม

ดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

พรอมท้ังเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็ปไซตของบริษัทท่ี http://www.skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 

2564 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

http://www.skyict.co.th/


 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 ของบริษัท 

ขอมูลประกอบ  

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสอื

เชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 

2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ขอมูลประกอบ  

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีแลว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2564 

ขอมูลประกอบ  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) กําหนดใหบริษัทตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัทมีจํานวน 30,813,535 บาท ซึ่งครบตามท่ี

กฎหมายกําหนดแลว ดังน้ัน บริษัทจึงไมตองพิจารณาจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

 และบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหัก

สํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับแผนการลงทุน  

สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2564 น้ัน เน่ืองจากบริษัท

ตองรักษาสภาพคลองไวสําหรับการดําเนินงานป 2565 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนทุนสํารองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว จึงไมตองพิจารณาจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

เพ่ิมเติมอีก และอนุมัตงิดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 

 



 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอมูลประกอบ  

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม 

ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออก

จากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ

คนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งใน

ปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ   

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ 

3. นายสมคดิ เลศิไพฑรูย กรรมการ 

 

ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 ตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว เห็นวาท่ีประชุม

สมควรพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  

นายสิทธิเดช มัยลาภ และนายสมคิด เลิศไพฑูรย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงต้ังกรรมการเขาใหม 

ขอมูลประกอบ  

 เพ่ือเสริมศักยภาพความแข็งแกรงใหแกบริษัทจากประสบการณของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็น

ควรเสนอใหท่ีผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ จากเดิม 8 ทาน เปน 9 ทาน และอนุมัติการแตงตั้งกรรมการเขาใหม 

คือ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณสมบัติความเปนกรรมการครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยฯ และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสบการณของกรรมการผูทรงคุณวุฒิอันจะชวยสงเสริมเสริมศักยภาพ

ความแข็งแกรงใหแกบริษัทจากประสบการณของกรรมการแลว เห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ 

จากเดิม 8 ทาน เปน 9 ทาน และอนุมัติการแตงตั้งกรรมการเขาใหม คือ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ตามท่ีเสนอขางตน 

 



 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบป 2565 

ขอมูลประกอบ  

คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบป 2565 ดวยการพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษัท ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ  

ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

คณะกรรมการ คาตอบแทน )บาท(  คาเบ้ียประชุม )บาท(  

 

 

รายเดือน ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

ป 2564 ป 2565 ป 2564 ป 2565 

คณะกรรมการบริษัท         

   ประธาน 22,000.00  22,000.00  20,000.00  20,000.00  

   กรรมการ 15,000.00  15,000.00  10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการตรวจสอบ         

   ประธาน -    -  15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ 19,000.00  19,000.00  10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
   ประธาน -    - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ -    - 10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

   ประธาน - - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ - - 10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี       

   ประธาน - - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ - - 10,000.00  10,000.00  

ท้ังน้ี คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม รวมกันแลวจะไมเกิน 2,800,000.00 บาทตอป นอกจากน้ี กรรมการท่ีเปน

พนักงานบริษัท ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัตกํิาหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบป 

2565 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป  

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

 



 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2565 

ขอมูลประกอบ  

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาแลวเสนอให ท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี 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 จัดหาผูสอบบัญชีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000.00 บาท  

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 จัดหาผูสอบบัญชีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000.00 บาท  

 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,135,347.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได

ออกจําหนาย จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 

4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอมูลประกอบ  

 เน่ืองดวยบริษัทมีหุนท่ียังไมไดจําหนายออก จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีออก

เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 ซึ่งตาม



 

บทบัญญัติของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กําหนดวา บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพ่ิมข้ึนเมื่อหุน

ท้ังหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีท่ีหุนยังจําหนายไมครบ หุนท่ีเหลือตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือ

รองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนท้ังหมด 2,059.50 บาท จากเดิม 308,135,347 บาท เปน 308,133,287.50 บาท  

โดยการตัดหุนท่ียังไมไดจําหนายออก จํานวน 4,119 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการจาย

หุนปนผล 

ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทขางตนน้ัน บริษัทจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 

ขอ 4. (ทุนจดทะเบียน) เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 308,133,287.50 บาท (สามรอยแปดลานหน่ึงแสนสามหมื่นสามพัน

สองรอยแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 616,266,575 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนหกหมื่นหกพันหา

รอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน :   

 หุนสามญั : 616,266,575 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนหกหมื่นหกพันหา

รอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมม-ี -“ 

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 

หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให

การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,135,347.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตดั

หุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ขอมูลประกอบ  

ตามท่ีบริษัทมีความประสงคจะเขาซื้อและรับโอนหุนของบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด (“GFIN”) จํานวน 120,000 หุน 

ระหวางบริษัท กับ ผูถือหุนเดิมของ GFIN ไดแก (1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด (2) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์ (3) นายเจน  

คาซาโนะ (4) นายมารชัย กองบุญมา (5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข (6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย (7) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(8) นายวรพจน อํานวยพล (9) นางจัญจรี ล่ําซํา (10) นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ และ (11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ  

(รวมเรียกวา “กลุมผูขายหุน GFIN”) โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 

หุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 90,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN  

ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนํา

หุนสามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ 

GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสดน้ัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 ไดมีมติใหนําเสนอใหท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 8,000,000 หุน 

มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN 

ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามขางตน บริษัทจะตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 4. (ทุนจดทะเบียน) เปนดังน้ี 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน : 312,133,287.50 บาท (สามรอยสิบสองลานหน่ึงแสนสามหมื่นสาม

พันสองรอยแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 624,266,575 หุน (หกรอยยี่สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นหกพัน 

หารอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน :   

 หุนสามัญ : 624,266,575 หุน (หกรอยยี่สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นหกพัน 

หารอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมม-ี - 

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 

หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให

การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ  



 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท  

โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ท้ังน้ี จากรายช่ือผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลเก่ียวโยง และ/หรือ มีสวนได

เสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
รายชื่อ 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  

(หุน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายวรพจน อํานวยพล  

LGT BANK (SINGAPORE) LTD* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG* 

UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.* 

นายมารชัย กองบุญมา  

นางสาวเกตุนภสั โชคอภสิังข  

นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

77,393,591 

50,816,666 

19,891,666 

16,098,600 

14,899,763 

20,253,123 

18,850,453 

27,330 

 รวม 218,231,192 

*นิติบุคคลที่ถือหุนในบริษัทแทนนายวรพจน อํานวยพล 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ขอมูลประกอบ  

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนของบริษัท ในวาระท่ี 11 บริษัทมีความประสงคท่ีจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 

8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 90,000,000 บาท เพ่ือเสนอ

ขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN  

โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุนสามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 

ของจํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสดน้ัน 

การออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนหุน GFIN ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ตามรายละเอียด

ขางตน เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ท่ี ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจนเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาอนุมัติกําหนดราคา

เสนอขายท่ี 11.25 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนของบริษัทตามประกาศ  

ทจ. 72/2558 และตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ี แมบริษัทจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายและ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแลว บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558  

กอนการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ดวย 



 

ท้ังน้ี ราคาตลาดสําหรับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรใหแกกลุมผูขายหุน GFIN คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปนบุคคล

ในวงจํากัด คือ ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ถึง 17 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเทากับ 9.94 บาท (ขอมูลจาก SETSMART ตาม 

www.setsmart.com) 

นอกจากน้ี หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนของ

บริษัท กอนวันแรกท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัทมีหนาท่ีหามมิใหกลุมผูขายหุน GFIN ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว

ท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period)  

โดยภายหลังจากวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน 

กลุมผูขายหุน GFIN จึงจะสามารถทยอยขายหุนท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถูกสั่งหาม

ขาย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคํา

ขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) 

ท้ังน้ี ภายหลังการออกและจัดสรรหุ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ดังกลาว  

กลุมผูขายหุน GFIN แตละรายจะถือหุนในบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท) ตามรายละเอียดดังตาราง

ดานลางน้ี   

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที่ 

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

กลุมผูขายหุน GFIN 218,558,292 35.47 8,000,000 226,558,292 36.28 

(1) กลุมนายวรพจน อํานวยพล  

(บุ คคลที่ เ ก่ี ยว โยง กันของบริ ษัทฯ ) 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้

(1.1) นายวรพจน อํานวยพล 

(1.2) LGT BANK (SINGAPORE) LTD*  

(1.3) CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A 

PBG CLIENTS SG* 

(1.4) UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

(1.5) CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG 

CLIENTS H.K.* 

(2) นายมารชัย กองบุญมา  

(3) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสงัข  

(4) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด     

(บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ) 

(5) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์  

(6) นายเจน คาซาโนะ  

(7) นายประเสริฐ วิศาลบชูนีย  

(8) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(9) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

(10) นางสาววิชดุา วาณิชยพงศ 

179,428,986 

 

 

76,947,291 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,253,123 

18,850,453 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

25,730 

29.12 

 

 

12.49 

8.37 

3.23 

 

2.61 

2.42 

 

3.29 

3.06 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

0.004 

333,333 

 

 

333,333 

- 

- 

 

- 

- 

 

166,667 

166,667 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

166,667 

179,762,319 

 

 

77,280,624 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,419,790 

19,017,120 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

192,397 

28.80 

 

 

12.38 

8.26 

3.19 

 

2.58 

2.39 

 

3.27 

3.05 

0.85 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.03 



 

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที่ 

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

(11) นางจัญจรี ล่าํซํา  - - 166,667 166,667 0.03 

*หมายเหตุ: บุคคลตามหมายเลข (1.2)-(1.5) เปนนิติบุคคลที่ถือหุนในกิจการ แทนคุณวรพจน 

ดังน้ัน กลุมผูขายหุน GFIN ยังถือหุนของบริษัทไมถึงจุดท่ีมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

(tender offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือ

หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

บริษัทคาดวาธุรกรรมการซื้อหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนหุน GFIN จะสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบ

แทนการรับโอนหุน GFIN รวมท้ังอนุมัติเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ เก่ียวของกับธุรกรรมดังกลาว 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมี

อํานาจในการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังน้ี 

(1) การกําหนด แกไข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน  

วันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการจัดสรร

และจองซื้อเปนคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการออก เสนอขาย จัดสรร 

และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวของตอตลาด

หลักทรัพยฯ  

(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และ

หลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  

ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเพ่ือใหการ

ออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัทสําเร็จลุลวงไปได 

(3)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลว และหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชยและมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให

การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ท้ังน้ี ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัทตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม หรือบริษัทตองเสนอขายหุน

ใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีมติไวอยางชัดเจนวาเมื่อพน

ระยะเวลา 3 เดือนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทกําหนดราคาเสนอขายตามราคา

ตลาดในชวงท่ีเสนอขาย 



 

โปรดพิจารณารายละเอียดการออกเสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอ

ขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด จํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 5) และ

แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (สิ่งท่ีสงมาดวย 6) ท่ีไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอ

ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดขางตน และพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับ

การออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังน้ี 

(1) การกําหนด แกไข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน  

วันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการ

จัดสรรและจองซื้อเปนคราวเดียวหรอืหลายคราว) รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการออก เสนอขาย 

จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวของตอ

ตลาดหลักทรัพยฯ  

(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และ

หลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  

ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเพ่ือใหการ

ออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัทสําเร็จลุลวงไปได 

(3)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลว และหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชยและมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให

การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ท้ังน้ี จากรายช่ือผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลเก่ียวโยง และ/หรือ มีสวนได

เสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
รายชื่อ 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  

(หุน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

นายวรพจน อํานวยพล  

LGT BANK (SINGAPORE) LTD* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG* 

UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.* 

นายมารชัย กองบุญมา  

77,393,591 

50,816,666 

19,891,666 

16,098,600 

14,899,763 

20,253,123 



 

 
รายชื่อ 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท  

(หุน) 

7. 

8. 

นางสาวเกตุนภสั โชคอภสิังข  

นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

18,850,453 

27,330 

 รวม 218,231,192 

*นิติบุคคลที่ถือหุนในบริษัทแทนนายวรพจน อํานวยพล 

วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไม

เกิน 1,000 ลานบาท 

ขอมูลประกอบ  

 ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตรา

สารหน้ีของบริษัทจํานวน 500 ลานบาทน้ัน เพ่ือเปนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงินของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขาย

ตราสารหน้ีของบริษัทอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับวงเงินตราสารหน้ีท่ีไดรับการอนุมตัิ

จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชนิดของตราสารหน้ี หุนกู ตั๋วแลกเงิน ท้ังระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ 

ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือตราสาร

หน้ี ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหน้ีใน

แตละครั้ง 

วัตถุประสงค เพ่ือใชในการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงินของบริษัท 

มูลคารวมของตราสารหน้ี เพ่ิมเติมจากวงเงินเดิมอีกจํานวน 500 ลานบาท โดยเมื่อนับรวมกับวงเงินเดิมจํานวน 500 

ลานบาทแลว รวมวงเงินเพ่ือการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทจํานวนไมเกิน 

1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเทาวงเงินตราสารท่ีกําหนด โดยพิจารณาจาก

ยอดคงคางของตราสารหน้ีท้ังหมดของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทสามารถออกและเสนอขายตรา

สารหน้ีเพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหน้ี เพ่ือทดแทนตราสารหน้ีเดิมท่ีมี

การไถถอนไปแลวได ภายใตมูลคารวมของตราสารหน้ีท่ีกําหนด 

อาย ุ ไมเกิน 10 ปนับแตวันท่ีออกตราสารหน้ี ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพตลาด

ในขณะออกและเสนอขายตราสารหน้ีในแตละครั้ง 

วิธีการจัดสรร เสนอขายใหผูลงทุนท่ัวไป และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 

ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ท้ังในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจจะออกและเสนอ

ขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูกับอัตราดอกเบ้ียตามตลาด ณ วันท่ีเสนอขายและออกตราสารหน้ี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดชนิด ประเภท เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับตราสารหน้ีท่ีออก ตลอดจน

ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกตราสาร

หน้ี  



 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ของบริษัทอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับวงเงินตราสารหน้ีท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 14   พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

ขอมูลประกอบ 

ดวยบริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน กสทช. ไดมีประกาศ เรื่อง การกําหนด 

ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศฯ”) 

กําหนดใหในแตละปผู รับใบอนุญาตมีหนาท่ีรายงานพฤติการณและสถานภาพการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวและใหผู รับ

ใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว (“ขอหาม”) สงใหสํานักงาน 

กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป 

โดยบริษัทไดมีการจัดทําขอหามดังกลาว โดยใชแนวทางตามประกาศของสํานักงาน กสทช. ขางตน และไดเสนอใหผูถือหุน

พิจารณาและมีมติอนุมัติ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” แลวในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซึ่งภายหลังจากท่ีบริษัทกําหนดขอหามดังกลาวข้ึนแลวน้ัน บริษัทมีหนาท่ีในการนําเสนอ

ขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ 

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 

(และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทมีหนาท่ีในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนด  

และ/หรือ ทบทวนเปนประจําทุกป 

การลงมต ิ

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 15 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ขอมูลประกอบ  

นอกจากระเบียบวาระตางๆ ขางตนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 



 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาเรื่องอ่ืนท่ีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเสนอ (ถามี) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) จึงกําหนดใหวันท่ี 4 เมษายน 2565 เปนวันท่ีใชกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (Record Date) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกําหนดการดังกลาว และขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาวขางตน หาก

ทานมีคําถามตองการใหบริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครั้งน้ี สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดท่ี 

ir@skyict.co.th หรือหากทานประสงคจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอเลขานุการบริษัท ท่ีโทรศัพทหมายเลข 02 029 7888 

ตอ 812 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการประชุมครั้งน้ี เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เทาน้ัน ผูถือหุนสามารถศึกษา 

คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม และวิธีการเขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8 ท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับน้ี และขอความกรุณาผูถือหุนสงแบบฟอรมตอบรับมายัง

บริษัทฯ หรือโดยสแกน หรือถายรูปมายังบริษัทฯ ท่ีอีเมล ir@skyict.co.th ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 จักขอบคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายสิริวัฒน โตวชิรกุล) 

            ประธานกรรมการ 

 

mailto:ir@skyict.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

วันเวลาประชุม 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

4. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ 

6. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

7. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

2. นางสาวอัญชัน สถาวร ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

3. นางสาวสุภลักษณ ภูผา ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

4. นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล เลขานุการบริษัท 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

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

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) จํานวน 4 ทาน คือ  

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายรัช ตันตนันตา    กรรมการ 

3. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย   กรรมการ 

4. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 4 ทาน คือ 

1. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ 

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

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล 

2. นางสาวอัญชัน สถาวร 

3. นางสาวสุภลักษณ ภูผา 

และแจงวาไดเวลาเริ่มประชุมตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการ

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

ของบริษัท พรอมท้ังกลาวเปดประชุมและแถลงใหท่ีประชุมทราบวา จากจํานวนหุนท้ังหมด 616,266,575 หุน มีผูถือหุนเขารวม

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

หุนได 319,105,958 หุน คิดเปนรอยละ 51.78 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคบั

บริษัท และกอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอใหนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนตอไป 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในครั้งน้ี มีวาระการประชุมท้ังสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดท่ี

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในดาน

การดูแลสิทธิประโยชนของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดสงคําถาม

ลวงหนา โดยมีรายละเอียดและวิธีการ ตามท่ีไดแจงในหนังสือเชิญประชุมแลว และไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม หรือแจงความ

จํานงเสนอเรื่องมาแตอยางใด จากน้ันไดอธิบายเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

วิธีการอภิปราย  

- ในการอภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุม บริษัทฯ มีชองทางใหติดตอได ดังน้ี 

1. หากประสงคจะสอบถามดวยวิธีการพิมพขอความ ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Chat ของโปรแกรม Zoom เพ่ือ

พิมพขอความ และกดปุม Enter เพ่ือสงขอความเขามายังระบบ 

2. หากประสงคจะสอบถามดวยการสนทนา ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Participant ดานลาง และกดปุมยกมือข้ึน 

(Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานช่ือของทาน เจาหนาท่ีจะเปดไมโครโฟนใหสอบถาม ผูถือหุน

จะตองกดปุม Unmute และเปดไมโครโฟนในอุปกรณของทาน กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถพูดผาน

ไมโครโฟนได (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพคําถามของทานมาทางชองทาง Chat แทน 

เพ่ือท่ีผูดําเนินรายการจะไดอานคําถามใหกับท่ีประชุมแทน 

- ในการอภิปรายแตละครั้งท้ังผานการพิมพขอความ หรือผานการสนทนา ขอความกรุณาใหผูถือหุนแจงช่ือ-

นามสกุล พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนเริ่มถามคําถามทุกครั้ง เพ่ือประโยชนใน

การจดบันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน  

- บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามในแตละวาระ กรณีท่ีไมมีผูถือหุนสอบถามเขามาภายใน 1 นาที  

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตอ หากผูถือหุนมีคําถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพคําถามเขามาผานชองทาง Chat 

และผูดําเนินรายการจะอานคําถามของทานในภายหลัง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยนับ 1 หุน

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

สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก 

และผูดูแลหุน ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนนใหกับ

ผูเขารวมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอใหผูถือหุนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหผูถือหุนไปท่ีแถบหนาตาง E-Voting เพ่ือทําการลงคะแนนในแตละวาระ ภายในเวลา 1 นาที  

2. เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งวา ยืนยันการลงคะแนนหรือไม ใหผู

ถือหุนกด “ตกลง” เพ่ือเปนการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีท่ีผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดดวยการกดเลือกคะแนนใหมอีกครั้ง  

4. หากวาระไดถูกปดการลงคะแนนไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได 

- สําหรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมผานอุปกรณมือถือ หรือ Tablet ขอใหทานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไป

ยังโปรแกรม Chrome เพ่ือทําการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting โดยเมื่อผูถือหุนลงคะแนนเรียบรอยแลว ขอให

กลับมายังหนาตาง E–Meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชุมตอไป 

- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท่ีลงคะแนนผานระบบ E-Voting และผูท่ีลงคะแนนลวงหนา

ผานเอกสารมอบฉันทะ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม ในการประชุมครั้งน้ี ตั้งแต

วันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม

แตอยางใด 

หลังจากท่ีนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุม และนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดับท่ีไดช้ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันท่ี 22 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบน

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

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

22 กันยายน 2563 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

 

https://skyict.co.th/
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ  1.  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้นจํานวน 35 ราย รวม

จํานวนหุนได 319,106,441 หุน 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหฝายบริหาร เปนผูนําเสนอรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ดังสําเนาท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ตอท่ีประชุม ดังน้ี 

นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) รายงานตอท่ีประชุม ดังน้ี 

1. โครงสรางกลุมบริษัท 

 

บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทตาง ๆ แบงออกเปนบริษัทยอย และบริษัทรวม ดังน้ี 

 

 



5 

 

บริษัทยอย 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน จีฟนน รอยละ 40 

- จีฟนน เปนบริษัท Security Software Integration ท่ีบริษัทฯ ใชในการบริหารจัดการกลองวงจรปด รวม

ไปถึง Video Management หลากหลายยี่หอ 

- บริษัทฯ นําผลิตภัณฑดาน Software ของ จีฟนน เขาประมูลงานภาครัฐและเอกชน 
 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน โปรอินไซด รอยละ 99.99 

- โปรอินไซด เพ่ิงจะเปลี่ยนช่ือ มาจากบริษัท เรยเทล จํากัด 

- ปจจุบัน โปรอินไซด จะเขามาบริหารจัดการงานภาครัฐแทนบริษัทฯ ในปน้ี เพราะวิสัยทัศนของบริษัทฯ 

จะเปลี่ยนไปมุงเนนไปท่ีงาน Digital Platform เปน Tech Company ท่ีจะมุงไปท่ีงานภาคเอกชน โดยนํา

ความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในดานการบริหารจัดการกลองวงจรปด ระบบ Security มาขยายโอกาส 

ขยายตลาดในการทําธุรกิจภาคเอกชน สวนโปรอินไซดจะรับหนาท่ีในการประมูลงานภาครัฐแทนบริษัทฯ 

ยกเวนโครงการท่ีโปรอินไซดยังไมมีคุณสมบัติท่ีจะเขารวมแขงขันได ก็จะมีการ Consortium คูไปกับ

บริษัทฯ กอน โดยจะเห็นการเจริญเติบโตของโปรอินไซดในดาน SI : System Integrator ในปน้ี 
 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอโร รอยละ 99.99 

- แอโร เปนบริษัทท่ีบริหารจัดการงานบริการภาคพ้ืน  

บริษัทรวม 
 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน ทีเคซี รอยละ 34 

- ทีเคซี เปนบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปน SI : System Integrator ในสวนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนหลัก 

มุงเนนงานดาน Cyber Security, การทํา Data Communication ซึ่งเปนคนละแขนงกับงานท่ีบริษัทฯ

มุงเนน คือ งาน Security บริษัทฯ จึงจะทุมทรัพยากรไปท่ีงาน Security รวมถึงการผันตัวเองไปเปน 

Tech Company 
 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอสโตร รอยละ 30 

- แอสโตร เปนบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปน Sales and Marketing ใหกับ AOT Airport Application ซึ่งเปน 

Application ท่ีบริษัทฯ ไดรับสัมปทานจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มาบริหารจัดการ

เปนระยะเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 
 

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

- บริษัทฯ ถือหุนใน เอสเอแอล รอยละ 46.80 ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2563 

- เอสเอแอล เปนบริษัทโฮลดิ้ง ท่ีเขาไปถือหุนใน บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด 

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

เท่ียวบินขาออก การทําความสะอาดเครื่องบิน การขนยายกระเปาโดยสารจากเครื่องบินมายังอาคาร

ผูโดยสาร รวมไปถึงบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการภาคพ้ืนในสนามบิน 
 

2. งานโครงการขนาดใหญท่ีเซ็นสัญญา และทยอยรับรูรายไดในป 2563 
 

(1) โครงการใหบริการระบบบริการผูโดยสารข้ึนเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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

- เปนโครงการท่ีใหบริการ ระบบตรวจบัตรโดยสารข้ึนเครื่อง, ระบบเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ, ระบบรับ

กระเปาสัมภาระอัตโนมัติ, ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผูโดยสาร, ระบบประตูทางออกข้ึนเครื่องอัตโนมัติ 

และระบบพิสูจนอัตลักษณบุคคล 

- โครงการน้ีทําใหผูโดยสารท่ีเขาใชบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ เปน 1 Single ID ภายใน 3 ป นับจาก

วันท่ีเริ่มตนโครงการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการ การรักษาความปลอดภัย ใหกับผูโดยสารทุกคน

ในอนาคต  

- มูลคาโครงการท้ังสิ้นโดยประมาณ 8,620 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งเปนงบประมาณท่ีไดประเมิน

ไวกอนท่ีจะเกิดสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
 

(2) โครงการใหบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา (APPS) และประมวลผลรายการขอมูล

สําหรับฐานขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร (PNR) 

- บริษัทฯ เขาประมูลงานดวยการ Consortium กับ บริษัท โสมาภา อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) ในนาม “คอนซอรเตียมโส-สกาย”  

- ระยะเวลาโครงการ 5 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 แตเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ 

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

ระยะเวลาสญัญาออกไปอีก 1 ปครึ่ง โดยคอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาสัญญา

ออกไปถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2570 แลว 

- คอนซอรเตียมโส-สกาย ไดรับรายไดจากจํานวนผูโดยสารขาเขา, ขาออก, ผูโดยสารผาน และผูโดยสาร

เปลี่ยนลํา ใน 6 สนามบินท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) คือ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ, ทาอากาศยานดอนเมือง, ทาอากาศยานเชียงใหม, ทาอากาศยานแมฟาหลวง 

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

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอผูโดยสาร 1 คนตอเท่ียว 
 

(3) โครงการซื้อขายรายการจัดซื้อและติดตั้งคลาวด กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud 

service : GDCC) 

- บริษัทฯ เขาประมูลงานดวยการ Consortium กับ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 

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

สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ 

- เปนโครงการวางระบบใหหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดใชประโยชนจาก Big 

Data, Data Center และระบบ Cloud Computing ใหกรม กระทรวงตาง ๆ ท่ีตองการเก็บขอมูลใน

รูปแบบตาง ๆ ข้ึน Government Cloud ซึ่งเปน Cloud กลางของประเทศ 

- กําหนดสงมอบงานภายใน 30 กรกฎาคม 2564 



7 

 

- มูลคาโครงการท้ังสิ้น 1,605 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน) รายงานตอท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ฐานะการเงิน ป 2561-2563 

 

(1) สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน 4,603.66 ลานบาท จาก 

- การลงทุนในสินทรัพยท่ีใชในการโครงการ CUPPS และ APPS คิดเปนจํานวน 3,375 ลานบาท 

- เงินลงทุนใน เอสเอแอล จํานวน 318.93 ลานบาท 

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

สัญญาเดิม 110 ลานบาท) 

- เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึน 177.62 ลานบาท 
 

(2) หน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 3,811.88 ลานบาท จาก 

- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 716.52 ลานบาท (เปนเงินกูยืมสําหรับใชในโครงการ)  

- เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอ่ืน 2,284.06 ลานบาท 

- หน้ีสินตามสัญญาเชา 516.66 ลานบาท (ผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี ฉบับท่ี 16) 

- หน้ีสินอนุพันธทางการเงิน 227.97 ลานบาท (Forward Contract) 
 

(3) สวนของเจาของ เพ่ิมข้ึน 791.78 ลานบาท จาก 

- การเพ่ิมของทุนจดทะเบียนท่ีเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวนรวม 783.49 ลานบาท  

- กําไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 12.58 ลานบาท 
 

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

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการใหบริการ รอยละ 40.30 จากงานโครงการงานจางผูใหบริการ

รถเข็นกระเปาทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

(2) ป 2562 

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 91.00 จากงาน 

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะท่ี 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

(3) ป 2563 

- รายไดสวนใหญ มาจากรายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 66.00 จากงาน

โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีหางไกล 

- รายไดจากการใหบริการ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4 ในป 2562 เปนรอยละ 20.8 ในป 2563 จากงานโครงการ

ใหบริการระบบบริการผูโดยสารข้ึนเครื่อง (CUPPS) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานบํารุงรักษา 

(MA) จากโครงการท่ีสงมอบงานเรียบรอยแลว 
 

3. ผลการดําเนินงาน ป 2561-2563 

 

(1) รายได 

- รายไดลดลง รอยละ 11 มาจากการสงมอบงานของโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล 

ระยะท่ี 2 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเกิดข้ึนในป 2562 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 
 

(2) กําไรสุทธิ และ EBITDA 

- กําไรสุทธิลดลง ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึน มาจากสาเหตุหลัก คือ มีการคิดคาเสื่อมราคาท่ีเกิดจากการไป

ลงทุนในทรัพยสินท่ีใชในโครงการ CUPPS และ APPS ซึ่งสินทรัพยสวนใหญมีการรับรูคาเสือ่มเปนเสนตรง 

มีผลทําใหบริษัทฯ รับตนทุนเขามาแลว โดยในปถัด ๆ ไปถารายไดเพ่ิมข้ึน กําไรก็จะเพ่ิมข้ึน โดยท่ีตนทุน

ไมเพ่ิมข้ึนตาม 
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 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบป 2563 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2563 ดังท่ีปรากฎในรายงานประจําป 2563 ท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ (วาระน้ีเปนการแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการ

ลงมติ) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได

จัดสงงบการเงินดังกลาวในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3  

ซึ่งเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบและใหความเห็นจากผูสอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแลว และเปนงบการเงิน

ท่ีไมมีเง่ือนไขและขอสังเกตจากผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชีแลว ดังท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2563 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัท มีจํานวน  

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

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

ทุนสํารองของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง

ของบริษัทเพ่ิมเติม 3,038,535 บาท 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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

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

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

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

และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับแผนการ

ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2563 น้ัน 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตองรักษาสภาพคลองไวสาหรับการดําเนินงานป 2564 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ไวเปนทุนสํารองของบริษัทฯ เพ่ิมเติมตามกฎหมายจํานวน 

3,038,535 บาท รวมท้ังมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง 

ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุด

กับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน

วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระ

น้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายรัช ตันตนันตา  กรรมการ 

2. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายวิภูธา ตระกูลฮุน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทานน้ัน มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 จากน้ัน ประธานฯ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดคนหากรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) แลว ปรากฎวาไมพบกรรมการท่ีมีคุณสมบัตติรงตามท่ีบรษัิทฯ ตองการ และบริษัทฯ ได

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตั้งแต

วันท่ี 12 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก (1) นายรัช ตันตนันตา 

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

ดังตอไปน้ี  

(1) นายรัช ตันตนันตา ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

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

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

(3) นายวิภูธา ตระกูลฮุน ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา

กําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึง

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนให

คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ดังน้ี 

 คณะกรรมการ คาตอบแทน )บาท(  คาเบ้ียประชุม )บาท(  

  

 

รายเดือน ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 

คณะกรรมการบริษัท         

   ประธาน 22,000.00  22,000.00  -    20,000.00  

   กรรมการ 15,000.00  15,000.00  -    10,000.00  

คณะกรรมการตรวจสอบ           

   ประธาน -      -    15,000.00  

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

  

 

รายเดือน ตอคร้ังท่ีเขาประชุม 

 ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
   ประธาน -    - - 15,000.00  

   กรรมการ -    - - 10,000.00  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน      

   ประธาน - - - 15,000.00  

   กรรมการ - - - 10,000.00  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      

   ประธาน - - - 15,000.00  

   กรรมการ - - - 10,000.00  

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

1,463,000 บาท) นอกจากน้ี กรรมการท่ีเปนพนักงานบริษัท ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย 

โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับ

รอบป 2564 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2564 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2564 โดยประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000 บาท  

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

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

คาบริการอ่ืน (บาท) ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

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

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายช่ือท่ีไดเสนอขางตน  

ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทไดแก 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน

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

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจการใหบริการ การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการ Digital Platform โดยเปนความรวมมือกันระหวาง กลุมบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย 

และ ทอท. ซึ่งการเปนผูใหบริการ การชําระเงินน้ัน จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการคลัง 

และ ธปท. โดยใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการใหบริการตามโครงการน้ี คือ (1) การใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร 

(Payment Facilitating) (2) การใหบริการรับชําระเงินแทน บริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติพิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู

ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด

สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ การ

ใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง 

 

 

 

 

 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 
 

- การใหบริการเครือขายอี ดี ซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูล อีดีซีที่มีศูนยกลางหรือ

จุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

ขอ (40) ประกอบธุรกิจการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

ประกอบดวย 

- การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ (e-money) ทั้งจากผู

ใหบริการรายเดียว และ/หรือ จากผูใหบริการหลายราย ทั้งที่จํากัด

สถานที่ และ/หรือ ไมจํากัดสถานที่ ในการจัดจําหนาย และ/หรือ 

การใหบริการ เชน บัตรชําระคาผานทาง ซ่ึงรวมถึงบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ ซ่ึงจะระบุชื่อ

หรือไมก็ตามโดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนาเพื่อ

นําไปใชชําระคาสินคา คาบริการหรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงิน

สดและไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไวลวงหนา 

 

- การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต หมายถึง เครือขายการใหบริการ

รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จากบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรนั้น เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํา

รายการแตละราย หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

 

- การใหบริการเครือขายอี ดีซี (Electronic Data Capture: EDC) 

หมายถึง การใหบริการเครือขายรับสงขอมูลอีดีซี การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส หรือ
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วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

 

 

 

 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ

หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ

รับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการ

ตามที่ตกลงกัน 

 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน

ขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ

เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทําการ

ชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให

กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกัน

ไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการปรับ

ฐานะความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผูใหบริการจะ

ทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้

โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ 

ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาว

ระงับไป 

 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง

เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ

การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู

ใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน 

 

 
 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา 

คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้ 

แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

บัตรเงินอิเล็กทอนิกสอื่นใดไปยังผูใหบริการซ่ึงเปนผูออกบัตร ที่มี

ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการ

เครือขาย 

 

- การใหบริการสวิทซซ่ิงในการชําระเงิน ระบบหนึ่งระบบใด และ/หรือ

หลายระบบ หมายถึง การใหบริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอ

รับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการ

ตามที่ตกลงกัน 

 

- การใหบริการหักบัญชี หมายถึง บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน

ขอมูลตามคําส่ังชําระเงิน สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความ

เปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ เพื่อใหขอมูลดังกลาวไปทํา

การชําระดุลระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการ

เพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวง 

 

- การใหบริการชําระดุล หมายถึง บริการระบบการชําระเงินที่ตกลง

กันไวลวงหนา ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการ

ปรับฐานะความเปนเจาหนี้  หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ โดยผู

ใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงเปนลูกหนี้ 

หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันไว แลวปรับบัญชีเงินฝาก

ของผูใชบริการ ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด 

เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

 

- การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ และ/หรือทาง

เครือขาย หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิ

การถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผู

ใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน 

รวมถึงการเปนตัวกลางในการชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด 

ผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดผานทางเครือขาย รวมทั้งการ

ใหบริการเครือขายในการชําระเงินดวยวิธีการตาง ๆ 

 

- การใหบริการชําระเงินแทน หมายถึง การใหบริการรับชําระคาสินคา 

คาบริการ หรือคาอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส จากผูขอรับบริการ/ลูกหนี้ 

แทนเจาหนี้คาสินคา คาบริการ หรือเจาหนี้อื่นใด 

 

- โดยวัตถุประสงคขางตนนี้ไมไดประกอบกิจการประเภทธนาคาร 

ธุรกิจเงินทุน 

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

กํากับ 

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

ตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุลดิจิทัล คริปโทเคอร

เรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ และบริการระบบเพยเมนท 

ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล เอกชน สวน
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วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม 

ราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

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

ซ้ือขาย เงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงินสกุล

ดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่น ๆ และบริการ

ระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติบุคคล 

เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

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

เสนอขายเงิน เงินตราตางประเทศ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) เงิน

สกุลดิจิทัล คริปโทเคอรเรนซี โทเคนดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัลอื่นๆ และ

บริการระบบเพยเมนท ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแก บุคคล นิติ

บุคคล เอกชน สวนราชการ องคการ และองคกรของรัฐบาล ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

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

ประกาศแจงความในทางการคาหรือทางราชการ ไมวาดวยวิธีพิมพ แพร

ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทําเอกสาร หรือโดยวิธีการโฆษณาอื่นใด 

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ออกหนังสือพิมพแนะนําบริษัท หาง

ราน สถานที่ทองเที่ยวตากอากาศ สถานที่ใหบริการ แหลงบันเทิง รวมทั้ง

การซ้ือขายและเปล่ียนความคิดสรางสรรค ขอเขียน บทประพันธ บท

ละคร บทภาพยนตร บทรายการวิทยุและโทรทัศน นวนิยาย สารคดี

วิชาการ ส่ิงประดิษฐ ผลิตภัณฑใหม การออกแบบ ตลอดจนลิขสิทธิ ์

ตาง ๆ 

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

อิเล็กทรอนิกส และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการใหบริการ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด 

รวมทั้งเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดเปนการลวงหนา 

ใหแกสมาชิกบัตร หรือลูกคาของบริษัท จากสถานประกอบการตาง ๆ 

 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เปนดังน้ี  

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

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 

1. แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

2. แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. ใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

3. มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจ

จากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือให

เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก

ประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ดวยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน 

กสทช. ไดมีประกาศเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศฯ”) กําหนดใหในแตละปผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีรายงานพฤติการณและสถานภาพการครอบงํา

กิจการโดยคนตางดาว และใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง

ดาว (“ขอหาม”) สงใหสํานักงาน กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป  

โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือเวียนถึงผูถือหุน เพ่ือรับทราบเรื่องดังกลาว ดังน้ัน ในป 2564 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ

ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ดังปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5  
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ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ

เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณากําหนดและ/หรือทบทวนเปนประจําทุกป  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนด “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 319,106,441 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

 319,106,441 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 

 

ไมมีการเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ

ขอปดการประชุมฯ  

ปดประชุม เวลา 15.28 น. 

 

 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

ประธานกรรมการ 

ในฐานะประธานท่ีประชุมฯ 

 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

เลขานุการบริษัท 

ในฐานะเลขานุการท่ีประชุมฯ 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

1 

ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

 

 

 

อายุ 44 ป 

ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 28 เมษายน 2560  

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

ประสบการณทาํงาน 2564 – ปจจุบัน ประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จาํกัด 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพีเอส ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด 

 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (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 / ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 5 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

สัดสวนการถือหุน SKY ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจบุัน บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท บริการภาคพื้น ทาอากาศยานไทย จาํกัด 

บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท ซีพีเอส ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด 

บริษัท ศูนยการคาอมรพันธุ จํากัด 

บริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

บริษัท สิริยาโฮมแลนด จํากัด 

 กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามกีารกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมมี 

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทกัษทรัพย 

ไมมี 

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถกูพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมมี  

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

2 

ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล นายสิทธิเดช มัยลาภ 

  

  

 

อายุ 45 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการ  

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 23 มีนาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา Bachelor degree of science (Civil Engineering), The Ohio State University 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 237 ป 2560 

ประสบการณทาํงาน 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอโร เสิรฟส จํากัด 

 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส จํากัด 

 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จาํกัด 

 2562 - 2563 กรรมการ บริษัท โปร อินไซด จํากัด 

 2559 – 2560 กรรมการผูจัดการ บริษัท สกายไฮ จํากัด 

 2555 – 2559 General Manager บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนลมีเดีย จาํกัด 

 2548 - 2555 Senior Vice President บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

ในรอบปที่ผานมา 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 5 ป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

สัดสวนการถือหุน SKY รอยละ 0.03 (ขอมูล ณ วันที ่4 มกราคม 2565) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจบุัน บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท แอโร เสิรฟส จํากัด 

บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส จํากัด 

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จาํกัด 

 กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามกีารกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมมี 

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทกัษทรัพย 

ไมมี 

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถกูพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมมี 

 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

3 

ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล นายสมคิด เลิศไพฑูรย 

 

 

 

อายุ 62 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 23 ธันวาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝร่ังเศส 

 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝร่ังเศส 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 ประกาศนียบัตรวาดวยการปกครองทองถิ่นจากสถาบัน IIAP. ประเทศฝร่ังเศส 

ประสบการณทาํงาน ปจจุบัน ศาสตราจารยประจําภาควิชากฎหมายมหาชน 

และภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร 

และปรัชญา 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  สถาบันพระปกเกลา 

 2556 – ปจจุบัน ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน  สํานักธรรมศาสตรและการเมือง 

 2552 – ปจจุบัน กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / ทีป่รึกษากฎหมาย 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 1 ป 4 เดือน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

สัดสวนการถือหุน SKY ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจบุัน บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามกีารกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมมี 

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทกัษทรัพย 

ไมมี 

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถกูพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมมี 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
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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 

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี

ไวในรายงานประจําป 

11. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทน

คณะกรรมการก็ได ท้ังน้ี การมอบอํานาจแกกรรมการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงท่ี

ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 

หรือมีผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด  ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท รวมท้ังกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู

ถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท ตามขอกําหนดของตลาด
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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 

• การฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมท้ัง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที สมาชิกของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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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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ประวัติบุคคลท่ีเสนอเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการเขาใหม 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล นายสมชาย พูลสวัสดิ ์

 

 

 

อายุ 65 ป 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง กรรมการ 

วันที่เสนอแตงตั้ง 29 เมษายน 2565 

คุณวุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตรการปองกันอาณาจกัร (วปอ.) รุน 49 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรดานวิทยาการพลังงานสําหรับผูบริหารระดับสูง (วพน.รุน 2) 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน 17) 

 The Customs International Executive Management Program (CIEMP) 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 136 ป 2553 

ประสบการณทาํงาน 2564 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2563 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ กกท. ดานการบริหารการกีฬา 

 2563 - ปจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬามวย 

 2562 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2560 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 2560 - ปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 2558 – 2562 นายกสมาคม สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 

 2559 – 2560 กรรมการ  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 2557 – 2560 กรรมการ  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จาํกัด (มหาชน) 

 2556 – 2559 กรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 2555 - 2560 อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

 2554 – 2556 กรรมการ  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 2554 - 2555 อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 2553 - 2554 รองปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 

 2552 – 2553 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ที่ปรึกษา 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

สัดสวนการถือหุน SKY ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจบุัน บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามกีารกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมมี 
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 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทกัษทรัพย 

ไมมี 

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถกูพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมมี  
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของ 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

18 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 

บาท เปน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายออกจํานวน 4,119 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อและรับโอนหุนของ บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด 

(“GFIN”) จากกลุมผูถือหุน GFIN จํานวน 11 ราย ไดแก (1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด (2) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์ (3) 

นายเจน คาซาโนะ (4) นายมารชัย กองบุญมา (5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข (6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย (7) นายกรกช 

เ กี ย รติ ส ามารถ  ( 8 )  นายวรพจน  อํ านวยพล  ( 9 )  นา งจัญจรี  ล่ํ า ซํ า  ( 10 )  นา งสาว วิ ชุด า  ว าณิ ชยพงศ  และ  

(11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ แทนการชําระคาตอบแทนดวยเงินสด ในราคาเสนอขายหุนละ 11.25 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 

90,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN”) รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุน GFIN ปรากฏดังตารางดานลางน้ี 

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที ่

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

กลุมผูขายหุน GFIN 218,558,292 35.47 8,000,000 226,558,292 36.28 

(1) กลุมนายวรพจน อํานวยพล  

(บุ คคลที่ เ ก่ี ยว โยง กันของบริ ษัทฯ ) 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(1.1) นายวรพจน อํานวยพล 

(1.2) LGT BANK (SINGAPORE) LTD*  

(1.3) CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A 

PBG CLIENTS SG* 

(1.4) UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

(1.5) CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG 

CLIENTS H.K.* 

(2) นายมารชัย กองบุญมา  

(3) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสงัข  

(4) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด     

(บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ) 

(5) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์  

(6) นายเจน คาซาโนะ  

(7) นายประเสริฐ วิศาลบชูนีย  

(8) นายกรกช เกียรติสามารถ  

179,428,986 

 

76,947,291 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,253,123 

18,850,453 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

29.12 

 

12.49 

8.37 

3.23 

 

2.61 

2.42 

 

3.29 

3.06 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

333,333 

 

333,333 

- 

- 

 

- 

- 

 

166,667 

166,667 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

179,762,319 

 

77,280,624 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,419,790 

19,017,120 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

28.80 

 

12.38 

8.26 

3.19 

 

2.58 

2.39 

 

3.27 

3.05 

0.85 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 
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รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที ่

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

(9) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

(10) นางสาววิชดุา วาณิชยพงศ 

(11) นางจัญจรี ล่าํซํา  

25,730 

- 

0.004 

- 

166,667 

166,667 

192,397 

166,667 

0.03 

0.03 

*หมายเหตุ: บุคคลตามหมายเลข (1.2)-(1.5) เปนนิติบุคคลที่ถือหุนในกิจการ แทนคุณวรพจน 

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  ดังน้ี 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

1.1.  วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทเพ่ือเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแก (1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด (“GFIN Corp.”)  

(2) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์ (3) นายเจน คาซาโนะ (4) นายมารชัย กองบุญมา (5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข (6) นายประเสรฐิ 

วิศาลบูชนีย (7) นายกรกช เกียรติสามารถ (8) นายวรพจน อํานวยพล (“คุณวรพจน”) (9) นางจัญจรี ล่ําซํา (10) นางสาววิชุดา 

วาณิชยพงศ และ (11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ (รวมเรียกวา “กลุมผูขายหุน GFIN”) โดย คุณวรพจน และ GFIN Corp.  

เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เพ่ือเปนคาตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

บุคคลที่ไดรับการจดัสร จํานวนหุน (หุน) 
ราคาเสนอขายตอหุน/ 

มูลคารวม (บาท) 

สัดสวนการถือหุนเมื่อเปรยีบเทยีบกับ

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

หลังไดรับการจัดสรรหุนในครั้งน้ี 

กลุมผูขายหุน GFIN 

(1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด  

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

(2) นายพนมกร ตังทัตสวัสด์ิ  

(3) นายเจน คาซาโนะ  

(4) นายมารชยั กองบุญมา  

(5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

(6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนยี  

(7) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(8) นายวรพจน อาํนวยพล  

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

(9) นางจัญจรี ลํ่าซํา  

(10) นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

(11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

8,000,000 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

166,667 

166,667 

333,333 

333,333 

333,333 

 

166,667 

166,667 

333,333 

11.25 / 90,000,000 1.28 
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ท้ังน้ี การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนการเสนอขายหุนท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติกําหนดราคาเสนอขาย

ไวอยางชัดเจน ในราคา 11.25 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ท้ังน้ี “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการ

ติดตอกันแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ

การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน โดยท่ีราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีคํานวณยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน 

ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2565 ถึง วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เทากับ 9.94 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ตาม 

www.setsmart.com) 

 นอกจากน้ี ธุรกรรมการซื้อหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการซื้อหุน GFIN เขาขายเปนการทํา

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากเปนการทํารายการกับนายวรพจน 

อํานวยพล (“คุณวรพจน”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และบริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด (“GFIN Corp.”) ซึ่งเปน

นิติบุคคลท่ีคุณวรพจนเปนผูถือหุนรายใหญ โดยคุณวรพจน ถือหุนใน GFIN Corp. รอยละ 30 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN 

Corp. ซึ่งรายการเก่ียวโยงกันมีขนาดรายการเทากับรอยละ 2.82 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมี

หนาท่ี จัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขาทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีสารสนเทศอยางนอย

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

นอกจากน้ี การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแมวาบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 กอนการเสนอ

ขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดวย 

ท้ังน้ี หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ต่ํากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุนของบริษัทฯ กอนท่ีตลาดหลักทรัพยฯ จะสั่งรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาท่ี

หามมิใหกลุมผูขายหุน GFIN ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังกลาวเริ่มทําการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน กลุมผูขายหุน GFIN จึงจะสามารถทยอยขายหุนท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาว

ไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขาย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจด

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

http://www.setsmart.com/
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ภายหลังการออกและจัดสรรหุ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแก กลุมผูขายหุน GFIN ดังกล าว  

กลุมผูขายหุน GFIN แตละรายจะถือหุนในบริษัทฯ (ภายหลังการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ) ตามรายละเอียดดังตาราง

ดานลางน้ี  

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที ่

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

กลุมผูขายหุน GFIN 218,558,292 35.47 8,000,000 226,558,292 36.28 

(1) กลุมนายวรพจน อํานวยพล  

(บุ คคลที่ เ ก่ี ยว โยง กันของบริ ษัทฯ ) 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(1.1) นายวรพจน อํานวยพล 

(1.2) LGT BANK (SINGAPORE) LTD*  

(1.3) CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A 

PBG CLIENTS SG* 

(1.4) UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

(1.5) CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG 

CLIENTS H.K.* 

(2) นายมารชัย กองบุญมา  

(3) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสงัข  

(4) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด     

(บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ) 

(5) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์  

(6) นายเจน คาซาโนะ  

(7) นายประเสริฐ วิศาลบชูนีย  

(8) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(9) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

(10) นางสาววิชดุา วาณิชยพงศ 

(11) นางจัญจรี ล่าํซํา  

179,428,986 

 

 

76,947,291 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,253,123 

18,850,453 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

25,730 

- 

29.12 

 

 

12.49 

8.37 

3.23 

 

2.61 

2.42 

 

3.29 

3.06 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

0.004 

- 

333,333 

 

 

333,333 

- 

- 

 

- 

- 

 

166,667 

166,667 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

166,667 

166,667 

179,762,319 

 

 

77,280,624 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,419,790 

19,017,120 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

192,397 

166,667 

28.80 

 

 

12.38 

8.26 

3.19 

 

2.58 

2.39 

 

3.27 

3.05 

0.85 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.03 

0.03 

*หมายเหตุ: บุคคลตามหมายเลข (1.2)-(1.5) เปนนิติบุคคลที่ถือหุนในกิจการ แทนคุณวรพจน 

ดังน้ัน กลุมผูขายหุน GFIN ยังถือหุนของบริษัทฯ ไมถึงจุดท่ีมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ 

(tender offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือ

หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมการซื้อหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการซื้อหุน GFIN จะสามารถดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ข้ึนอยูกับความสมบูรณของเง่ือนไขบังคับกอนตามสัญญาซื้อขายหุน ดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามขอ 9 (เง่ือนไขในการทํารายการ) ของสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 
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เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพยเก่ียวกับธุรกรรมการซื้อหุนของ บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนรายการเก่ียวโยงกัน ตามท่ีไดสง

พรอมหนังสือแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เรื่อง การไดมาซึ่งสินทรัพยเก่ียวกับธุรกรรมการซื้อหุนของ 

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนรายการเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 และขอ 5 (เง่ือนไขการเขาทํารายการ) ของ

แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (สิ่งท่ีสงมาดวย 6) และภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัตกิารเขาทําธุรกรรมการซื้อหุน 

GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการซื้อหุน GFIN รวมท้ังอนุมัติเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ เก่ียวของกับธุรกรรม

ดังกลาว  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังน้ี 

(1) การกําหนด แกไข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน  

วันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการ

จัดสรรและจองซื้อเปนคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขาย 

จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

ตอตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และ

หลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  

ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเพ่ือให

การออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด ของ

บริษัทฯ สําเร็จลุลวงไปได 

(3) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลว และหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชยและมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน

เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ท้ังน้ี ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัทฯ ตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม หรือบริษัทฯ ตองเสนอขาย

หุนใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีมติไวอยางชัดเจนวาเมือ่

พนระยะเวลา 3 เดือนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายตาม

ราคาตลาดในชวงท่ีเสนอขาย 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (สิ่งท่ีสงมาดวย 6) 
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1.2 การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีจะออกใหกลุมผูขายหุน GFIN ในราคาเสนอขายหุนละ 11.25 บาท 

ในครั้งน้ีเทียบกับราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งน้ี กลาวคือ ระหวางวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ซึ่งเทากับหุนละ 9.94 บาทน้ัน ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนขางตนจึงเปนราคาท่ี

ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

1.3 ชื่อและขอมูลของบุคคลในวงจํากัดท่ีจะไดรับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

รายชื่อ 
จํานวนหุนที่จัดสรร 

(หุน) 

ราคาเสนอขาย 

(บาทตอหุน) 

มูลคารวม 

(บาท) 

กลุมผูขายหุน GFIN 

(1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด     

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

(2) นายพนมกร ตังทัตสวัสด์ิ  

(3) นายเจน คาซาโนะ  

(4) นายมารชยั กองบุญมา  

(5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

(6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนยี  

(7) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(8) นายวรพจน อาํนวยพล  

(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

(9) นางจัญจรี ลํ่าซํา  

(10) นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

(11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

8,000,000 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

166,667 

166,667 

333,333 

333,333 

333,333 

 

166,667 

166,667 

333,333 

11.25 90,000,000 

 

กลุมผูขายหุน GFIN 

(1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด (“GFIN Corp.”) (บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

GFIN Corp. กอตั้งข้ึนโดยทีมงานวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีระบบ

รักษาความปลอดภัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park) เปนหนวยงานภายใต

การดูแลของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553001276 

ท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ เลขท่ี 99/99 หมูท่ี 1 ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

จํานวนหุน 500,000 หุน 
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การประกอบธุรกิจ ใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร และจดัหาและพัฒนาซอฟแวร 

ผูถือหุนของ GFIN Corp. ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

1 นายวรพจน อํานวยพล 30.00 

2 นายกิตติวุฒิ เอ๊ียบเจรญิ 12.50 

3 นางสาวทอฝน ชลพิทักษ 12.50 

4 นางสาวแววดาว อาจารมารยาท 12.50 

5 นายอภิชาติ ชูรัตน 12.50 

6 นางสาวเกตุนภสั โชคอภสิังข 5.00 

7 นางจัญจรี ล่าํซํา 5.00 

8 นายมารชัย กองบุญมา 5.00 

9 นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 5.00 

รวม 100.00 

ท้ังน้ี เน่ืองจากเปนการทํารายการกับนิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนรายใหญเดียวกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไดแก คุณวรพจน 

ซึ่งรายการเก่ียวโยงกันมขีนาดรายการเทากับรอยละ 2.82 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียว

โยงกันภายใตประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(2)  นายพนมกร ตังทัตสวัสด์ิ  

ท่ีอยู: 50/1 หมูบานเสนานิเวศนโครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ/ประสบการณ: 

ป 2564 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน และกรรมการ 

บริษัท ดี เค พี ภูเก็ต จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

จําหนายและติดตั้งวัสดุกอสราง อุปกรณการวางทอ และเครื่องมือ

เครื่องใชทุกชนิด 

 

ป 2560 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน และกรรมการ 

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานซอฟตแวร 
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ป 2554 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท ยูมิกิ จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

อาหารเสริม และสินคาเพ่ือสุขภาพ 

 

ป 2560 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร และจดัหาและพัฒนาซอฟแวร 

 

ป 2545 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท บลูดอลฟน ไอที จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ป 2560 – ป 2563 ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร และจดัหาและพัฒนาซอฟแวร 

  

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

(3)  นายเจน คาซาโนะ  

ท่ีอยู: 226 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ/ประสบการณ:  

ป 2550 – ปจจุบัน ธุรกิจสวนตัว 

ลักษณะของธุรกิจ 

ออกแบบโลโก และ ผลิตภัณฑ 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

(4)  นายมารชัย กองบุญมา  

ท่ีอยู: กลุมบริษัท จันวาณิชย จํากัด อาคารกองบุญมา 699 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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อาชีพ/ประสบการณ: 

ป 2539 – ปจจุบัน ตําแหนง ประธานบริษัทฯ 

กลุมบริษัท จันวาณิชย จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Business Service Provider)  

ท้ังในดาน ระบบคอมพิวเตอร, ฮารดแวร ซอฟทแวร, ระบบเครือขาย, 

ระบบ Infrastructure การติดตั้งงานระบบ การบํารุงรักษาระบบ รวมถึง 

บุคลากร และ สถานท่ี เพ่ือ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ของลูกคา แก 

ภาครั ฐ  และภาคเอกชน อา ทิ  การ ใหบริ การหนังสือ เดินทาง

อิเล็กทรอนิกส แกกระทรวงการตางประเทศ  เปนตน 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : 

กอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี นายมารชัย กองบุญมา เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565  

นายมารชัย กองบุญมา ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 20,253,123 หุน และภายหลังจากการเขาทํารายการซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ แลว นายมารชัย กองบุญมา จะถือหุนในบริษัทฯ เพ่ิมเติมเปนจํานวน 20,419,790 

หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.27 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ 

(5)  นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

ท่ีอยู: 152 หมุบานพลเทพ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 54 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

อาชีพ/ประสบการณ: 

ป 2560 – ปจจุบัน ตําแหนง Key Account Manager 

บริษัท เอ็มไพร วิลลา เมดิกา จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

คลีนิครักษาโรคและใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ :  

กอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 

นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 18,850,453 หุน และภายหลังจากการเขาทํารายการ

ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แลว นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข จะถือหุนในบริษัทฯ เพ่ิมเติมเปนจํานวน 

19,017,120 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.05 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลัง

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ 
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(6)  นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย 

ท่ีอยู: 607/184 ซอยตรอกวัดจันทรใน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ/ประสบการณ: 

ป 2564 – ปจจุบัน ตําแหนง นายหนาขายอสังหารมิทรัพย 

ลักษณะของธุรกิจ 

คาขายอสังหาริมทรัพย 

 

2544 - 2564 ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท ไอคอนไนซ จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ผูนําเขาและขายสงอุปกรณตัดเย็บเสื้อผา 

 

2542 - 2544 ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เพาเวอรแคป จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ขายสงซิป ยางยืด และอุปกรณตดัเย็บเสื้อผา 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

(7)  นายกรกช เกียรติสามารถ  

ท่ีอยู: 211/76 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ/ประสบการณ:  

ป 2533 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน และผูจดัการแบรนด 

บริษัท บาซิน่ี เอนเตอรไพรส จํากัด 

 

ลักษณะของธุรกิจ 

ผลิตและสงออกรองเทา 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

(8)  นายวรพจน อํานวยพล (บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

ท่ีอยู: 3/11 หมูท่ี 17 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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อาชีพ/ประสบการณ: 

ป 2563 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานซอฟตแวร 

 

ป 2563 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร และจดัหาและพัฒนาซอฟแวร 

ในอดีตท่ีผานมา GFIN Corp. เปนผูพัฒนาซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร ในขณะท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหนาย

และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการใหคําปรึกษา 

ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา จัดหาและจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณท่ี

เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ ระบบ

รักษาความปลอดภัยดานเครือขายองคกร และระบบกลองวงจงปด (CCTV)  

บริษัทฯ ไมไดประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเทคโนโลยีระบบรักษา

ความปลอดภัยซึ่ งเปนลักษณะธุรกิจในอดีตของ GFIN Corp. แตได ใช

ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีพัฒนาโดย 

GFIN Corp. เปนส วนประกอบสํ าคัญ ท่ี เข ามาช วยส ง เสริ ม  เ พ่ิม เติม

ประสิทธิภาพและตอยอดงานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบกลองวงจร

ปด (CCTV) ของบริษัทฯ ใหตรงตามความตองการของลูกคา ดังน้ัน ธุรกิจของ 

GFIN Corp. ในอดีตจึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  

ท้ังน้ี ในปจจุบัน GFIN Corp. ไมมีการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรดังกลาว

ขางตนแลวแตอยางใด 

 

ป 2561 – ปจจุบัน ตําแหนง ท่ีปรึกษาประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของธุรกิจ 

จําหนายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการ

บริการใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบํารุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัด

จําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ 
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ป 2558 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท สกายไฮ จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

จําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ท้ังน้ี สกายไฮและบรษัิทฯ ไดเขาทําสัญญาขอตกลงธุรกิจ เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 

2560 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจระหวางกันไวอยางชัดเจน เพ่ือ

เปนการปองกันการขัดแยงทางผลโยชนระหวางกัน สาระสําคัญของสัญญา

กําหนดวา บริษัทฯ และสกายไฮจะไมประกอบธุรกิจใด ๆ อันมีสภาพอยาง

เดียวกัน คลายคลึงกัน เหมือนกัน หรือแขงขันกัน และไมจําหนายสินคาใหแก

ลูกคากลุมเดียวกัน ไมวาในปจจุบันหรืออนาคต โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม

สารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีไดเผยแพรบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ

วันท่ี 14 กันยายน 2560 

 

ป 2559 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท บริษัท เวลโค จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

นําเขา และจําหนายเครื่องสําอาง 

 

ป 2558 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท บริษัท บี.วาย. โฮลดิ้ง จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ลงทุนในบริษัทตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

ป 2555 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท อํานวยพล จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

การเชาและการดําเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีเปน ของตนเองหรือเชา

จากผูอ่ืนเพ่ือเปนท่ีพักอาศัย 

 

ป 2550 - ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท เอ.เอ. นุกเทค จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

บริการรับติดตั้ง ตรวจสอบ อุปกรณอิเลคโทรนิคส และเครื่องจักรกลโรงงาน

ทุกชนิด 
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ป 2548 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท มาลาคี จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ  

เปนตัวแทนนําเขาและจําหนายสินคาจากประเทศเกาหลีใตโดยไดรับลิขสิทธ์ิ

อยางถูกตองภายใตช่ือ “Skin Food” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และ

นําเขาสินคาอีกหลายรายการอาทิ เชน เครื่องสําอางยี่หอ Age20's, Nature 

Republic, Aro Cosmetic, Dear Dahlia วิกผมยี่ ห อ  Pinkage ผลิ ตภัณฑ

บํารุงผมยี่หอ Kerasys โดยผลิตภัณฑตาง ๆ วางจําหนายในรานคาท่ีจัดตั้งข้ึน

และตามหางสรรพสินคา 

 

ป 2548 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ และผูถือหุน 

บริษัท เอ.เอ. แคปปตอลเทรดดิ้ง จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

ซื้อ หรือเชา อสังหาริมทรัพย เพ่ือจัดใหเชา หรือหาผลประโยชนโดยประการ

อ่ืน 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : 

กอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี คุณวรพจน เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 คุณวร

พจน ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 179,428,986 หุน และภายหลังจากการเขาทํารายการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ แลว คุณวรพจนจะถือหุนในบริษัทฯ เพ่ิมเติมเปนจํานวน 179,762,319 หุน หรือคิดเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 28.08 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของ

บริษัทฯ 

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือใน

บริษัทฯ กอนเขาทํา

รายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที่ถือ

ในบริษัทฯ หลังเขา

ทํารายการ (หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

(1) นายวรพจน อาํนวยพล  

(2) LGT BANK (SINGAPORE) LTD*  

(3) CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A 

PBG CLIENTS SG* 

(4) UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

(5) CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG 

CLIENTS H.K.* 

76,947,291 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

333,333 

- 

- 

 

- 

- 

77,280,624 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

12.38 

8.26 

3.19 

 

2.58 

2.39 

รวม 179,428,986 333,333 179,762,319 28.80 

*หมายเหตุ: บุคคลตามหมายเลข (2)-(5) เปนนิติบุคคลที่ถือหุนในกิจการ แทนคุณวรพจน 



สิ่งท่ีสงมาดวย 5 

14 

 

(9)  นางจัญจรี ล่ําซํา  

ท่ีอยู: 99/168 หมูท่ี 5 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 

อาชีพ/ประสบการณ: 

2557- ปจจุบัน ตําแหนง ท่ีปรึกษา  

บริษัท ล็อกซเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

ลักษณะธุรกจิ   

ท่ีปรึกษาโครงการ ธุรกิจการบิน 

 

2549– ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน  

บริษัท บัญจภัทร จํากัด  

ลักษณะธุรกจิ  

ดําเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย   

 

2541– ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ  

บริษัท ศูนยการศึกษาและการบรหิารสหเทคโนโลยี จํากัด 

ลักษณะธุรกจิ  

แนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

(10)  นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

ท่ีอยู: 1219/90 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ/ประสบการณ:  

2556 - ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จํากัด  

ลักษณะธุรกจิ   

ดําเนินธุรกิจใหเชารถยนตและธุรกิจขนสง 

 

2549– ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท จี.เอฟ.เอช (ประเทศไทย) จํากัด  

ลักษณะธุรกจิ  
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ขายรถยนตและเปนนายหนาในการจําหนายทะเบียนรวมท้ังอุปกรณ และ

อะไหล   

 

2549 - ปจจุบัน ตําแหนง ผูถือหุน 

บริษัท ไทยคารนัมเบอร จํากัด 

ลักษณะธุรกจิ  

จําหนายอุปกรณประดับยนต 

 

2516 - ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ 

บริษัท โตโยตากรุงเทพยนต ผูจําหนายโตโยตา จาํกัด 

ลักษณะธุรกจิ  

ขายปลีกรถยนต 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ :  

กอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565  

นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 25,730 หุน และภายหลังจากการเขาทํารายการซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ แลว นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ จะถือหุนในบริษัทฯ เพ่ิมเติมเปนจํานวน 192,397 

หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.03 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ 

(11)  นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

ท่ีอยู: 88/390 หมู 4 ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อาชีพ/ประสบการณ:  

ป 2560 – ปจจุบัน ตําแหนง พนักงานขาย 

บริษัท แสงชัยพรีซิช่ัน จํากัด 

ลักษณะของธุรกิจ 

โรงงานผลิตตูนํ้าดื่มสเตนเลส 

ความสัมพันธกันบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ : ไมม ี

2. วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน แผนการใชเงิน 

การออกหุนเพ่ิมทุนในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนคาตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN จํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN) ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN เปนหุนสามัญเพ่ิมทุน



สิ่งท่ีสงมาดวย 5 

16 

 

ของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรตามวัตถุประสงค 

รวมท้ังแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ี GFIN พัฒนาอยูในปจจุบันรวมถึงในอนาคต ซึ่ง GFIN จะมีรายไดท่ีแนนอนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย 

License ของซอฟตแวรหรือแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ี GFIN พัฒนา ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยประเภทตาง ๆ ใน

องคกรใหสามารถทํางานเช่ือมโยงกันไดเปนระบบเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอยางท่ี GFIN พัฒนาดังตอไปน้ี 

1) ระบบ Physical Security Information Management (PSIM) เปนซอฟตแวรสําหรับระบบแสดงภาพของ

หองควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยสามารถแสดงภาพจากกลองวงจรปดและแผนท่ีกราฟฟกบนระบบจอภาพ 

TV WALL และจอปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีได ซึ่งมีระบบตรวจจับและประมวลผลของสัญญาณเตือนภัยจากอุปกรณ

ตาง ๆ ในระบบเพ่ือแจงเตือนใหกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไดทราบ เพ่ือเปนการตอบสนองตอเหตุการณตาง 

ๆ ไดอยางเปนระบบรวดเร็วและทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดย GFIN พัฒนาระบบรวมกันคูคาทางการตลาดซึ่งเปน

ผูผลิตสินคาทางดานระบบรักษาความปลอดภัยในระดับช้ันนําของโลก อาทิเชน iSAP, AXIS, Milestone, 

Panasonic, Chubb, Sony, Bosch, exacqVision, AVerMedia, Hikvision และผลิตภัณฑช้ันนําอ่ืน ๆ  อีกมากมาย 

2) ระบบ GFIN Security Operation Commander Program (GSOC) เปนโปรแกรมสําหรับสวนกลางท่ีใชใน

การทํางานแสดงการแจงเตือนเหตุการณ รวมถึงสั่งการคําสั่งตาง ๆ สําหรับอุปกรณรักษาความปลอดภัย ซึ่ง

ประกอบดวย อุปกรณกลองวงจรปด (CCTV), อุปกรณปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm), อุปกรณควบคุมการเขา-ออก 

(Access Control), อุปกรณปองกันการบุกรุก (Intrusion), อุปกรณบริหารจัดการอาคาร (BAS) และอุปกรณ

ปองกันการบุกรุกทางโครงขาย (Cyber Security) เปนตน  

3) ระบบอานปายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate) GFIN มีทีมวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในดานการพัฒนา

ซอฟตแวรสําหรับระบบอานปายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate) เทคโนโลยีท่ีชวยทําใหคนขับรถไมตองเสียเวลา

ในการสแกนบัตรเขาอาคารอีกตอไปดวยการใช AI อานปายทะเบียนรถ GFIN ไดพัฒนาระบบน้ีใหกับโครงการ

ภาครัฐท่ีบริษัทฯ และ บริษัท โปร อินไซด จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ชนะการประมูล อาทิเชน กองบังคับการ

สกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด บช.ปส.  

4) Application “TOSSAKAN” ท่ี GFIN มีสวนในการพัฒนา Application เพ่ือเขามาเช่ือมตอกับระบบท่ีเก่ียวของ

กับความปลอดภัย เชน ระบบการสแกนใบหนา (Face Recognition) ในการระบุตัวตนเพ่ือเขาออกอาคาร , ระบบ 

Smart Access QR Code ในการยืนยันตัวตนของผูท่ีมาติดตอ, Intrusion Alert ระบบกําหนดเขตพ้ืนท่ีความ

ปลอดภัยดวยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเขาออกสําหรับบุคลากรโดยเฉพาะผานการทํางานของกลอง CCTV และ AI 

อัจฉริยะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูบุกรุกท่ีเขามาในอาคาร โดย Application น้ีทาง GFIN ไดพัฒนา

รวมกับทีมพัฒนาของบริษัทฯ 

จากตัวอยางซอฟตแวรหรือแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ี GFIN พัฒนาน้ัน จะทําใหการเขาลงทุนใน GFIN สามารถตอยอดธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากซอฟตแวรท่ี GFIN พัฒนาเปนสวนเสริมใหกับงานระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เปน

อยางดีเชน หากบริษัทฯ ดําเนินการโครงการท่ีเก่ียวของกับการวางระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะตองมีการติดตั้งกลองวงจรปด 

ซอฟตแวร PSIM จะชวยในการนําภาพจากกลองวงจรปดหลาย ๆ ตัว มาแสดงท่ีจอภาพรวมกันได หลังจากน้ันซอฟตแวร GSOC 

จะชวยในการประมวลภาพ พรอมรวมขอมูลจากอุปกรณรักษาความปลอดภัยตาง ๆ เขามารวมศูนย และแจงเตือนตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดได ซึ่งในปจจุบัน หากบริษัทฯ ดําเนินโครงการลักษณะดังกลาว บริษัทฯ จะตองใชลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวจากคูคาหลาย
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เจาเพ่ือติดตั้งใหลูกคา ซึ่งภายหลังจากการเขาลงทุนใน GFIN แลวบริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรของ GFIN ไดอยาง

เต็มท่ี ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการใหบริการใหลูกคาไดอยางครอบคลุมมากข้ึน 

นอกจากน้ี การไดซอฟตแวรหรือแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ี GFIN พัฒนา บริษัทฯ เล็งเห็นวาบริษัทฯ สามารถท่ีจะขยาย

รูปแบบการจัดหารายไดท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะการรับรูรายไดอยางตอเน่ือง เชน รายไดจากสัญญาการบํารุงรักษา

ซอฟตแวร หรือระบบงาน จากการใชตกลงซื้อแพลตฟอรม หรือรายไดจากการจากการชําระคาสิทธ์ิการใชบริการเปนรายเดือน 

อยางตอเน่ือง (Platform as a Services) ซึ่งจะมีระยะเวลาของสัญญาไมนอยกวา 1 ป 

ในป 2564 ท่ีผานมา GFIN มีรายไดท่ีเกิดจากกลุมบริษัทฯ ถึงรอยละ 65 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวโยงในดานของ

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับบริษัทฯ ถึงแมวา GFIN จะเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 40 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

แตในดานการดําเนินงานน้ัน GFIN เปรียบเสมือน Business Unit หน่ึงของบริษัทฯ ท่ีเปนสวนเขามาชวยสงเสริม เพ่ิมประสิทธิภาพ 

และตอยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี ดังน้ี การเขาลงทุนใน GFIN จะทําใหบริษัทฯ สามารถใชประโยชนจาก

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะนักพัฒนาโปรแกรมท่ีมีความเช่ียวชาญในดานการพัฒนาซอฟตแวรและเทคโนโลยีระบบรักษา

ความปลอดภัยท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ดังน้ัน การเขาลงทุนใน GFIN จะทําใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนใน

ดานการสรรหาและพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความสามารถและประสบการณเฉพาะดานอันเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ัง 

บริษัทฯ จะสามารถบริหารงานไดคลองตัวมากยิ่งข้ึน   

อีกท้ัง GFIN เปนเจาของลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีไดพัฒนาข้ึนเองหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมบริหารระบบรักษาความ

ปลอดภัยและกลองวงจรปด ท่ีมีช่ือวา “TOSSAKAN” ซึ่งเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีเปนอนาคตของกลุมบริษัทฯ ท่ีมีโอกาสทําให GFIN 

สามารถเติบโตไดอยางตอเน่ืองจากความสามารถรับงานจากภาคเอกชน ซึ่งจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงข้ึน

จากผลประกอบการของ GFIN และสามารถใหบริการแกลูกคาอยางครอบคลุมมากข้ึนอันจะเปนผลดีแกบริษัทฯ 

3. ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมใหบุคคลในวงจํากัด 

3.1 ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ (Price Dilution) 

= ราคาตลาดกอนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

= 9.94 – 9.96 

    9.94 

= ไมมีอัตราสวนลด 

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย อางอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 

15 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ซึ่งเทากับ 

9.94 บาท ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ท่ีปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ    

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คํานวณจาก 
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= (จํานวนหุนท่ีชําระแลว x ราคาตลาดกอนเสนอขาย) + (จํานวนหุนเพ่ิมทุน x ราคาเสนอขาย) 

                                  (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนเพ่ิมทุน) 

= (616,266,575 x 9.94) + (8,000,000 x 11.25) 

          (616,266,575 + 8,000,000) 

= 9.96 บาทตอหุน 

3.2 ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

=      จํานวนหุนเพ่ิมทุน   

จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเพ่ิมทุน 

 

=     8,000,000   

     616,266,575 + 8,000,000 

= รอยละ 1.28 

3.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุน (Earnings per Share Dilution) 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย 

            EPS กอนเสนอขาย 

=  0.066 – 0.065   

               0.066     

= รอยละ 1.52 

3.4 ความคุมคาท่ีผูถือหุนไดรับเปรียบเทียบกับผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุน 

เมื่อพิจารณาถึงความคุมคาระหวางประโยชนท่ีผูถือหุนจะไดรับ เปรียบเทียบกับผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการ

ใชสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (EPS Dilution) ตามท่ีแสดงในขอ 3.2 – 3.3 ผูถือ

หุนจะไดรับผลกระทบดังกลาวในสัดสวนท่ีต่ํา ในขณะท่ีโอกาสการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะยาวมี

มากกวา อีกท้ังบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา ภายหลังการเขาทํารายการครั้งน้ี บริษัทฯ จะไดมาซึ่งธุรกิจของ GFIN  

ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรตามวัตถุประสงค รวมท้ังแพลตฟอรมตาง ๆ ซึ่งจะมี

รายไดท่ีแนนอน และมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งการเขาลงทุนใน GFIN จะทําใหบริษัทฯ สามารถตอยอดธุรกิจของ

บริษัทฯ เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ภายหลังจากการเขาลงทุนใน GFIN บริษัทฯ สามารถใชประสบการณและความ

เช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรในการพัฒนาธุรกิจไดในอนาคตซึ่งจะเปนผลดีแกผูถือหุน 
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ท้ังน้ี หากพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต GFIN เริ่มมีผลประกอบการเปนกําไรในป 2562 และนับตั้งแตป 2562 ถึง

ป 2564 GFIN มีผลประกอบการเปนกําไร 6.34 ลานบาท 15.14 ลานบาท และ 24.04 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน

จํานวนผลกําไรท่ีบริษัทฯ ตองปนสวนใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมรอยละ 60 นับตั้งแตป 2562 ถึงป 2563 

จํานวน 3.81 ลานบาท 9.08 ลานบาท และหากพิจารณาเฉพาะผลประกอบการปลาสุดท่ี GFIN มีผลประกอบการเปน

กําไรรวม 24.04 ลานบาท บริษัทฯ จะตองปนสวนแบงในผลประกอบการดังกลาวใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

ถึง 14.42 ลานบาท โดยสวนแบงดังกลาวมีแนวโนมสูงข้ึนตามผลประกอบการท่ีมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

4.1 เหตุผล ความจําเปนของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นวาการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีเปนการออกหลักทรัพยเพ่ือตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN  

โดยท่ีกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุนของ GFIN จํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรใหแกตนแทนการชําระดวยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทฯ ดําเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอ่ืนแทนท่ี

การเพ่ิมทุน อาทิ การกูยืมเงิน อาจทําใหบริษัทฯ มีภาระเงินกูยืมท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน คณะกรรมจึงพิจารณาแลวเห็นวา การเพ่ิมทุนเพ่ือ

ใชชําระเปนคาตอบแทนการซื้อหุนของ GFIN จึงสมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ 

4.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหลงเงินทุน 

บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือนําไปชําระเปนคาตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN ใหแก กลุมผูขายหุน GFIN  

ในเบ้ืองตนบริษัทฯ คาดวาธุรกรรมการซื้อหุนและธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN จะสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือวันอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ และกลุมผูขายหุน GFIN ตกลงรวมกัน (ข้ึนอยูกับ

ความสมบูรณของเง่ือนไขบังคับกอนตามสัญญาซื้อขายหุน) 

4.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใชเงิน รวมท้ังความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีท่ีเงินท่ีไดจากการ

เสนอขายหุนไมครอบคลุมงบประมาณท้ังหมดท่ีตองใชในการดําเนินการตามแผน 

การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ หากบริษัทฯ ดําเนินการหาเงินทุน

เพ่ือชําระเปนคาตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุนโดยวิธีอ่ืนแทนการเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัด อาทิ การกูยืมเงิน อาจทําใหบริษัทฯ  

มีภาระเงินกูยืมท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การเขาลงทุนใน GFIN จะชวยเพ่ิมมูลคาหุนและอัตราผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ 

เน่ืองจาก GFIN เปนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเน่ืองตั้งแตในอดีต และมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต 

4.4 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

โดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุน 

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชนของธุรกรรมการซื้อหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรร

หุนเพ่ือตอบแทนการซื้อหุน GFIN ในครั้งน้ีตามท่ีกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีมีความ

สมเหตุสมผลและจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ โดยเฉพาะการออกเสนอขายหุนท่ีราคา 11.25 บาทตอหุน ซึ่งอางอิงจาก
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ราคาตลาด ไดแก ราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีคํานวณยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน ระหวางวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2565 ถึง วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เทากับ 9.94 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

เพ่ือเปนคาตอบแทนการซื้อหุนของ GFIN ซึ่งมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีอนาคตการเติบโตท่ีชัดเจนและตอเน่ือง  

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จ 

หาก GFIN มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนในอนาคต จะสงผลใหบริษัทฯ ตองแบกรับผลประกอบการท่ีลดลง หรือ

ขาดทุนของ GFIN ภายใตงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม จากผลการดําเนินการในอดีตของ GFIN บริษัทฯ พิจารณาแลว

เห็นวา GFIN มีผลประกอบการท่ีเปนกําไรและมีแนวโนมท่ีดีอยางตอเน่ืองอันสงผลใหความเสี่ยงจากผลประกอบการของ GFIN  

ไมเปนไปตามท่ีคาดหวังคอนขางต่ํา 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 8,000,000 หุน ในราคาเทากับ 11.25 บาทตอหุน 

ซึ่งราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาท่ีมาจากการเจรจาตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งราคาเสนอขาย

ดังกลาวเปนราคาท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255 ท้ังน้ี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกันแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอน

วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคล

ในวงจํากัด (Private Placement) โดยท่ีราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีคํานวณยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน 

ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ถึง วันท่ี 17 มีนาคม 2565 ซึ่งเทากับ 9.94 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ตาม 

www.setsmart.com) 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเปน และประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอ

ขายใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย

ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN โดยมีความเห็นวาการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด เง่ือนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนน้ันมีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

4.6 เหตุผลและความจาํเปนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมแกบุคคลในวงจํากัด และท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย

ดังกลาว 

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีจะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งน้ี ในราคาหุนละ 11.25 บาท 

เปนราคาท่ีมาจากการเจรจาตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และกลุมผูขายหุน GFIN และเปนราคาท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากเปน

ราคาท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ คํานวณยอนหลัง 15 วันทําการ

ติดตอกัน ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ถึง วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เทากับ 9.94 บาทตอหุน  

ในการน้ี เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเปน และประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลใน

วงจํากัดในครั้งน้ี เปนการชําระคาตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุน GFIN ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN โดยบริษัทฯ ไมตองจายชําระเปน

http://www.setsmart.com/
http://www.setsmart.com/
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เงินสดท้ังจํานวน ทําใหไมกระทบสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งชวยสรางโอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ

และขยายลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ิมมากข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา ธุรกรรมการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนเปนคาตอบแทนการซื้อหุน GFIN มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

5. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในการเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของกลุมผูขายหุน GFIN 

ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด และบุคคลเก่ียวโยงของบริษัทฯ ดวยความระมัดระวัง และมีความเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูท่ีมีศักยภาพ

ในการลงทุนและสามารถลงทุนไดจริง ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนของบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีแลว หากในการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความความ

เสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีน้ัน เปนเหตุใหกรรมการ

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัทฯ 

ได ตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานฉบับน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

ลายมือชื่อ 

 

 

-สิทธิเดช มัยลาภ-  -กุลนดา โอฬารรักษธรรม- 

(นายสิทธิเดช มัยลาภ)  (นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 18 มีนาคม 2565 

ขาพเจา บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2565  

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 เก่ียวกับการลดทุน การเพ่ิมทุน และจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) และจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 308,135,347 บาท เปน 

308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายออกจํานวน 4,119 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปน

หุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  

2. การเพ่ิมทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 

8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยเปนการเพ่ิมทุน

ในลักษณะดังน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

(หุน) 

มูลคาท่ีตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 8,000,000 0.50 4,000,000 

การใชเงินทุน หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป หุนสามัญ - - - 

(General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 

 
3. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

3.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซ้ือ 

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

กลุมผูขายหุน 

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด 

8,000,000 - 11.25 โปรดพิจารณา

หมายเหต ุ1-3 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ 1-3 
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จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซ้ือ 

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

(1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน จํากัด  

(2) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์  

(3) นายเจน คาซาโนะ  

(4) นายมารชัย กองบุญมา  

(5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

(6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย 

(7) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(8) นายวรพจน อํานวยพล  

(9) นางจัญจรี ล่ําซํา  

(10) นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

(11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ  

เพ่ือตอบแทนการซื้อและรับโอนหุนของ

บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 

120,000 หุน  

รวม 8,000,000  
หมายเหต ุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2565 มีมติอนุมัติการซ้ือหุนของบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด (“GFIN”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ โดยการเขาซ้ือหุนจํานวน 120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ GFIN จากผู

ถือหุนเดิม ไดแก (1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด (2) นายพนมกร ตังทัตสวัสด์ิ (3) นายเจน คาซาโนะ (4) นายมารชัย กองบุญมา (5) นางสาว

เกตุนภัส โชคอภิสังข (6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย (7) นายกรกช เกียรติสามารถ (8) นายวรพจน อํานวยพล (9) นางจัญจรี ลํ่าซํา (10) นางสาววิ

ชุดา วาณิชยพงศ และ (11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ (รวมเรียกวา “กลุมผูขายหุน GFIN”) ในราคา 11.25 บาท (สิบเอ็ดบาทยี่สิบหาสตางค) 

รวมถึงการเขาทําสัญญาซ้ือขายหุน ขอตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการซ้ือและรับโอนหุนจากกลุมผูขายหุน GFIN 

(“ธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN”)  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลคายุติธรรม (Fair Value) ของ GFIN กับของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ

เห็นสมควรอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 90,000,000 บาท ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN เพื่อใช

ชําระเปนคาตอบแทนสําหรับการซ้ือและรับโอนหุน GFIN จากกลุมผูขายหุน GFIN ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.28 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ (คํานวณจากจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN) 

ธุรกรรมการจัดสรรหุนเพื่อตอบแทนธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN ใหแกกลุมผูขายหุน GFIN เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จะมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจน ในราคา

เสนอขาย 11.25 บาทตอหุน ซ่ึงเปนราคาเสนอขายที่ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 

ตุลาคม 2558 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัท

ฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกันแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอน

วันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ที่คํานวณยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2565 เทากับ 9.94 

บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับการซ้ือและรับโอนหุนจากผูขาย (“ธุรกรรม

การจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการซ้ือหุน GFIN”) 
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อนึ่ง การเขาทําธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN ดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดมี

การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน”) ซ่ึงเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกลาวดวยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงานแลวนั้น 

แลวนั้น เปนมูลคาสูงสุด โดยมีมูลคาเทากับรอยละ 22.37 และเมื่อนับรวมรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผานมา มีมูลคา

ของรายการสูงสุดรวมเทากับรอยละ 22.37 ตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซ่ึงเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตตํ่ากวารอยละ 50 ซ่ึง

จัดเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผย

รายการตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศเร่ืองรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน รวมถึง

จะตองจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันท่ีเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 

5(3), 7 และ 8 ทายประกาศเร่ืองรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพื่อตอบแทนการซ้ือหุน GFIN เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียว

โยงกัน”) เนื่องจากเปนการทํารายการกับนายวรพจน อํานวยพล (“คุณวรพจน”) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และบริษัท จีฟนน  

คอรปอเรชั่น จํากัด (“GFIN Corp.”) ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่คุณวรพจนเปนผูถือหุนรายใหญ โดยคุณวรพจน ถือหุนใน GFIN Corp. รอยละ 30 ของ

จํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN Corp. ซ่ึงรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเทากับรอยละ 2.82 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงมีหนาที่จัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีสารสนเทศอยางนอย

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของหรือจําเปนในการทําธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN 

ซ่ึงรวมถึงการเจรจา เขาทํา ลงนาม แกไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายหุน ขอตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการเขาทําธุรกรรม

การซ้ือหุน GFIN การกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN ดังกลาวตามที่จําเปน

และสมควรภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2565 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 

312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทน

สําหรับธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN ใหแก กลุมผูขายหุน GFIN และพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2565 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

ออกและจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา

รวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซ่ึงเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับ

ธุรกรรมการซ้ือหุน GFIN โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุนสามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปน

รอยละ 60 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด 

3.2 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแก 
ประเภท

หลักทรัพย 
จํานวนหุน 

รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธิ - - - 
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จัดสรรใหแก 
ประเภท

หลักทรัพย 
จํานวนหุน 

รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ 
หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ หุนสามญั - - - 
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ หุนบุริมสิทธิ - - - 
ซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได     
ประชาชน หุนสามญั - - - 
 หุนบุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจํากัด หุนสามญั - - - 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

 1/ รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมตใิหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

4. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

โดย 

 กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนตั้งแต

วันท่ี ................................. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 

5. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี) 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการซื้อหุน GFIN รวมท้ัง

อนุมัติเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ เก่ียวของกับธุรกรรมดังกลาว 

2. การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุน

ท่ีมีสวนไดเสียในท่ีประชุม 

3. บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 กอนการ

เสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก กลุมผูขายหุน GFIN เพ่ือตอบแทนการซื้อและ

รับโอนหุน GFIN 

4. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแลวของ

บริษัทฯ และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

5. บริษัทฯ จะตองขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือพิจารณารับหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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6. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน  

บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ

ขายหุนละ 11.25 บาท โดยจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก กลุมผูขายหุน GFIN เพ่ือตอบแทนการซื้อและรับโอนหุน 

GFIN โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด 

(มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 5)  

ท้ังน้ี แผนการใชเงินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ

ดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคํานึงถึง

ประโยชน ของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ 

7. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

การเพ่ิมทุนโดยการออกและจัดสรรหุนใหแกกลุมผูขายหุน GFIN เพ่ือตอบแทนการซื้อและรับโอนหุน GFIN ในครั้งน้ี 

จะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนสําหรับการซื้อและรับโอนหุน GFIN จากกลุมผูขายหุน GFIN โดยไมกระทบตอสถานะทางการเงิน

และภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกท้ัง บริษัทฯ ไมตองดําเนินการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหลงเงินทุน

โดยวิธีอ่ืน  

8. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ผูถือหุนจะไดรับประโยชนโดยออม โดยภายหลังจากท่ีบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทุนในครั้งน้ีไดรับการจด

ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศ

จายเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิม

ทุน 

 โปรดพิจารณาสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด 

(มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 5)  

10. คํารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีแลว หากในการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความความเสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุน

สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีน้ัน เปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัทฯ ได ตามมาตรา 

89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
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11. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565  18 มีนาคม 2565 

2. กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2565 (Record Date) 

4 เมษายน 2565 

3. ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 29 เมษายน 2565 

4. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติ 

5. เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดแบบ

กําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีมีมติ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน /ภายใน 12 เดือน 

นับแต วันท่ี ท่ีประชุมผู ถือหุนมีมติอนุมัติให 

เสนอขายหุน ในกรณีท่ีผู ถือหุนมีมติไวอยาง

ชัดเจนวาเมื่อพนระยะเวลา 3 เดือนดังกลาว  

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขาย

ตามราคาตลาดในชวงท่ีเสนอขาย 

6. จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระคา

หุนสามัญเพ่ิมทุน 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานฉบับน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

ลายมือชื่อ 

 

-สิทธิเดช มัยลาภ-  -กุลนดา โอฬารรักษธรรม- 

(นายสิทธิเดช มัยลาภ)  (นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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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 

 

 

เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 จึงมีมตเิห็นชอบ

ใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 เพ่ือพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ

เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนขอมูลเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ไดเคยมีมติอนุมัติไว โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

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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แบบฟอรมลงทะเบียนสําหรับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform (E-AGM) 

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

      Date Month Year  

 

ขาพเจา.................................................................................................. หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง............................................................... 

I/We,              Identification Card/Passport number  

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

Nationality           Residing at No.     Road            Sub-district  

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

District            Province    Postal Code  

อีเมล...................................................................................................... โทรศัพทมือถือ...............................................  

E-mail       Mobile Phone  

 

เปนผูถือหุน ของ บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน)    โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ..................................................................หุน  

As a shareholder of Sky ICT Public Company Limited, holding a total number of                     shares. 

ประสงคจะรวมประชุมและลงคะแนนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 

 เขารวมประชุมดวยตัวเอง 
Self-Attending 

 มอบฉันทะให (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเขารวมประชุมดังกลาวขางตน 
Proxy to attend the meeting. 

 

ขาพเจาขอยืนยันเขารวมประชุม หรือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  

ในวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) กรุณาสงล้ิงคเขารวมประชุมเฉพาะบุคคลสําหรับเขารวม E-AGM ตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ  

I would like to confirm my attendance at the meeting or appoint a proxy to a proxy attend the meeting and vote at Annual General 

Meeting of Shareholders 2022  on 29  April 2022  at 3 :3 0 p.m. Please send individual link to attend the e-Meeting in accordance with 

relevant laws. 

 

 ลงชื่อ.............................................................................. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 

 Signed     Shareholder/Proxies 

           (…………………………………………………….………………) 

 
หมายเหตุ 

กรุณาสงแบบฟอรมมายังบริษัทฯ หรือโดยสแกน หรือถายรูปมายังบริษัทฯ ที่อีเมล ir@skyict.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 

Please sending this form to the Company or scanning or taking photos and send to e-mail: ir@skyict.co.th within 25 April 2022 

 

mailto:ir@skyict.co.th
mailto:ir@skyict.co.th
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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม 

และวิธีการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)  

สืบเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

มีความหวงใยในสถานการณดังกลาว จึงขอแจงใหทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ดังน้ี 

การมอบฉันทะ  

บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 

1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงาย ไมซับซอน 

2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบไวชัดเจน 

3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดไวสําหรับ Custodian 

เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม E-AGM แทน หรือมอบฉันทะ

ใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว กรอกขอความแลวจัดสงหนังสือมอบ

ฉันทะดังกลาว (ซึ่งแนบทายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ลําดับท่ี 11) พรอมเอกสารประกอบมาตามท่ีอยูดานลางน้ี 

หรือโดยสแกนหรือถายรูปมายังบริษัทท่ีอีเมล ir@skyict.co.th ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 

จาหนาซอง : หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)   

เลขานุการบริษัท 

เลขท่ี 55 อาคารเอ.เอ. แคปปตอล รัชดา ชั้นท่ี 7  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท +66 2029 7888 

ท้ังน้ี บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระแทนการเขารวมประชุม E-AGM ดวยตนเอง  

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

1. การยืนยันตัวตนของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ 

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองลงทะเบียนโดยสงแบบลงทะเบียน และสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ

ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ (ในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะ) เพ่ือยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามท่ีอยูท่ีระบุขางตน 

หรือโดยสแกนหรือถายรูปสงมายังบริษัทท่ีอีเมล ir@skyict.co.th ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 

 

mailto:ir@skyict.co.th
mailto:ir@skyict.co.th
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2. การเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 ภายหลังจากท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไดยืนยันตัวตนตามขอ 1. และบริษัทไดตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนตามขอมูล

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะไดยืนยันตัวตนแจงกลับมายังบริษัทภายในวันท่ีกําหนดแลว บริษัทจะจัดสงลิ้งคเขารวมประชุม E-AGM 

เฉพาะบุคคล รวมถึงคูมือการเขาใชงานในระบบ ไปยังอีเมลท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไดลงทะเบียนไวกับบริษัทเพ่ือใช

ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ผานทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด (ลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565) โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 1 ราย ตอ 

1 อีเมล เทาน้ัน 

การสงคําถามลวงหนา  

เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม E-AGM และเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน หากมีคําถามท่ีประสงคจะให

บริษัทช้ีแจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี หรือขอมูลอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ สามารถสงคําถามลวงหนาถึง เลขานุการบริษัท 

ตามท่ีอยูท่ีระบุขางตน หรือทางอีเมล ir@skyict.co.th 

เอกสารท่ีตองใชในการลงทะเบียน E-AGM 

1. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุม E-AGM ดวยตนเอง ใหสงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน และยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ขอให

ผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม E-AGM 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง (ซึ่งแนบทายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ลําดับท่ี 11) ซึ่งได

กรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง

ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูรับมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะให Custodian เขาประชุม E-AGM 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ซึ่งแนบทายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ลําดับท่ี 11) ท่ีไดกรอก

ขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง

ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 

mailto:ir@skyict.co.th
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(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

 

2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุม E-AGM ดวยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

 

2.2 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม E-AGM 

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งแนบทายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ลําดับท่ี 11) ท่ีไดกรอกขอความ

ถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือ

หุน 

(ค) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(ง) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

 

2.3 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian เขาประชุม E-AGM 

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งแนบทายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ลําดับท่ี 11) ท่ีไดกรอกขอความ

ถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือ

หุน 

(ค) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

วิธกีารเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

1. เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีแจงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทานจะไดรับอีเมล จาก

ผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และคูมือการเขาใชงานระบบ ลวงหนากอนวันประชุม 2 วัน 

ผูถือหุนโปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียังไมไดรับอีเมลดังกลาวภายในวันท่ี 28 

เมษายน 2565 ใหติดตอบริษัทโดยทันที 
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2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค (Notebook) / แท็บ

เล็ต (Tablet) และโทรศัทพมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเน็ตบานพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเลต็ (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

กอนเขารวมประชุม ซึ่งสามารถ download ไดดังน้ี 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us

.zoom.videomeetings 

3. บริษัทจะเปดระบบใหผูเขารวมประชุมเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเริ่ม

เมื่อถึงเวลาประชุมเทาน้ัน  

4. ผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขท่ีบัตรประชาชนของผูถือหุน ในการเขาสูระบบ 

5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ผูเขารวมประชุมจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน กรณีท่ีไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทานลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวย

โดยทันที (ใชวิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีท่ีผูเขารวมประชุมมีเหตุขัดของหรือติดปญหาในการใชงานระบบ E-AGM สามารถติดตอบริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด ตามเบอรโทรศัพทท่ีระบุไวในอีเมลท่ีจัดสงคูมือการใชงานระบบไปถึงผูเขารวมประชุม 

*** การประชุม E-AGM ในคร้ังนี้จะเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น และบริษัทไมมีการจัดสถานท่ีการประชุมในรูป

แบบเดิม ขอความรวมมือผูถือหุนทุกทานไมเดินทางมายังสํานักงานบริษัท*** 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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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 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืน 
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(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 
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ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล นายวภิูธา ตระกูลฮุน 

 

 

 

อายุ 56 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 23 ธันวาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ประสบการณทาํงาน 2564 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 

 2564 – ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2560 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

 2559 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท โคเบลโก มิลลคอน สตีล จํากัด 

 2557 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท มิลลคอน สตีล จาํกัด (มหาชน) 

 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 7 คร้ัง และ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 คร้ัง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 1 ป 4 เดือน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

สัดสวนการถือหุน SKY ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจบุัน บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มิลลคอน สตีล จาํกัด (มหาชน) 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน บริษัท โคเบลโก มิลลคอน สตีล จํากัด 

บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร จํากัด      

 กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามกีารกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมมี 

 ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

หรือถูกพิทกัษทรัพย 

ไมมี 

 

 

การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมใน

บริษัท และหางหุนสวนที่ถกูพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย 

ไมมี 
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ประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ (ตอ) 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล  นายศรุต วานิชพันธุ 

 

 

 

อายุ 44 ป 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 1 ธันวาคม 2564 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยแมร่ีแลนด คอลเลจพารก สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยแมร่ีแลนด คอลเลจพารก สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการฝกอบรม Director Certification Program (DCP) รุนที่ 315/2565 

ประสบการณทาํงาน 2564 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) 

 2561 – ปจจุบัน Director  Sea Group (ประเทศไทย) 

 2560 – 2561 ผูอํานวยการอาวโุส, Head of Prepaid 

Division 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 2558 – 2559 ผูอํานวยการ, Head of Prepaid Value 

Proposition Dept. 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 2556 - 2558 ผูอํานวยการอาวโุส, Head of Channel 

Development & Segment Marketing 

Dept. 

กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ไมม ี

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 5 เดือน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมม ี

สัดสวนการถือหุน SKY ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมม ี

 กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา 

หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

ไมม ี

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

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 

 นายศรุต วานิชพันธุ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ป อยูบานเลขที่ 71/50 ซอยลาดพราว 35 แขวง 

จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

               กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

   

 ลงชื่อ                                           ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ                                         ผูรับมอบฉันทะ 

        (                                           )         (                                          ) 

   

ลงชื่อ                                         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........................................................ 

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 

 นายศรุต วานิชพันธุ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ป อยูบานเลขที่ 71/50 ซอยลาดพราว 35 แขวง 

จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบเร่ืองประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564   

  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2564 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

   (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 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                              เห็นดวย                  ไมเห็นดวย                            งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

   นายสิทธิเดช มัยลาภ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

     นายสมคิด เลิศไพฑูรย 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการเขาใหม 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2565 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญช ี2565  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,135,347.00 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนที่

ตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,133,287.50 

บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุนบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด และ

การแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 12 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 13 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 

วาระที่ 14 เร่ือง พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 15 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย             ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 

(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) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 

เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 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................................................ 

 นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 80 ซอยพิบูลสงคราม 15 ตําบล 

สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 

 นายศรุต วานิชพันธุ กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ป อยูบานเลขที่ 71/50 ซอยลาดพราว 35 แขวง 

จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้

    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี ้

 วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบเร่ืองประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

   (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 3 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564   

  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2564 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                              เห็นดวย                  ไมเห็นดวย                            งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

   นายสิทธิเดช มัยลาภ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

     นายสมคิด เลิศไพฑูรย 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการเขาใหม 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2565 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญช ี2565  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,135,347.00 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนที่

ตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 308,133,287.50 

บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุนบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด และ

การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 12 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 13 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 

วาระที่ 14 เร่ือง พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย             ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 15 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

     เห็นดวย             ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ

ลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 

(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 

เวลา 15.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 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................เสยีง    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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แบบแสดงความจํานงขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม 

บริษัท สกาย ไอซทีี จํากดั (มหาชน) 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 

(56-1 One Report 2021) ท่ีมีขอมูลตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ในรูปแบบ  

QR Code และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแลว 

หากผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 (56-1 One Report 

2021) ในแบบรูปเลม ซึ่งมีเน้ือหาเชนเดียวกับ QR Code กรุณาแจงรายละเอียดผานชองทางตามท่ีระบุดานลาง มายังบริษัทฯ เพ่ือ

จัดสงใหทานตามความประสงคตอไป 

 

ช่ือ 

 

นามสกุล 

ท่ีอยู 

 

ถนน 

แขวง 

 

เขต 

จังหวัด 

 

รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท 

 

 

 

 ผูถือหุนสามารถสงรายละเอียดการขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 (56-1 One Report 

2021) มายังบริษัทฯ หรือติดตอขอรับไดท่ี  

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

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

โทรศัพท +66 2029 7888   

โทรสาร +66 2029 7879  
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	( เห็นด้วย ( ไม่เห็นด้วย (งดออกเสียง
	  ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
	(  เห็นด้วย ( ไม่เห็นด้วย (งดออกเสียง
	( เห็นด้วย ( ไม่เห็นด้วย (งดออกเสียง
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