
 

1 
 

ท่ี PCA-SL-22-012 

        25 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง       ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565      

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชยี จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: 1.  สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 (สาํหรบัวาระท่ี 1) 

 2.  รายงานประจาํปี และรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 และงบการเงินของบริษัทฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

(สาํหรบัวาระท่ี 2 และ 3) 

 3.  ประวตัิกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระและประวตัิกรรมการใหม่ (สาํหรบัวาระท่ี 5-6) 

4.  รายละเอียด “ขอ้หา้มการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว” (สาํหรบัวาระท่ี 9) 

5.  ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 

6.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 

7.  วิธีปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 

8. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

9.  ขัน้ตอนการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2564 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-AGM) ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ 

ไดป้ระกาศใหท้ราบถึงกาํหนดการและวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) ตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 

ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีด ีบรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสม โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 

สาํหรบัการประชมุครัง้นี ้ผูถื้อหุน้มิไดเ้สนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เพ่ิมเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจงึ

กาํหนดใหม้ีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เม่ือวันที ่5 ตุลาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 และได้

จดัทาํรายงานการประชมุเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 โดยแจง้การเผยแพรผ่่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะ เวลาท่ี

กฎหมายกาํหนดแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รบัรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึก

รายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) ท่ีจัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 การลงมต ิวาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  

ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สดุ ณ รอบปี

บญัชีของบรษิัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ รายละเอียด

ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ท่ีจดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือ

เชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 การลงมต ิวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 49 กาํหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้

ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวน

หุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนและตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
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นอกจากนีม้าตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ขอ้ท่ี 50 กาํหนดว่าบริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิในแต่ละปีหลงัหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และหกัเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย       

สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลกาํไรสทุธิของ

ปี 2564 ของบริษัทฯ มีจาํนวนไม่มากนกั จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรเงินทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ

การจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อย่าง

นอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด รายนามกรรมการท่ีออกตามวาระมีจาํนวน 3 ท่าน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

กรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการเม่ือ 

ระยะเวลาการ

ดาํรงตาํแหน่ง 

ณ 30 เมษายน 

2565 

จาํนวนวาระ

หากได้รับเลือก

กลับเข้ามา

ดาํรงตาํแหน่ง

ในปี 2565 

รวมระยะเวลา เหตุผลในกรณี

ทีก่รรมการ

อิสระดาํรง

ตาํแหน่งเกิน   

9 ปี 

ชื่อ-สกุล และ ตาํแหน่ง 

1 ดร. วิชยั เลาหม์าศวนิช  25 มกราคม 2561 4 ปี 3 เดือน 3 ปี  7 ปี 3 เดือน ไม่ม ี

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการสรรหาฯ 

 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 - กรรมการอิสระ 

2 นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 12 พฤษภาคม 2558 6 ปี 11 เดือน 2 ปี 8 ปี 11 เดือน ไม่ม ี

 - ประธานกรรมการสรรหาฯ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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 - กรรมการอิสระ 

2 นายพนม รตันะรตั 27 กรกฎาคม 2564  8 เดือน 2 ปี  2 ปี 8 เดือน ไม่ม ี

 - กรรมการ 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการไดล่้วงหนา้ โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 จนถึง

วนัท่ี 15 มกราคม 2565 สาํหรบัการประชมุครัง้นีไ้ม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้มีมติ

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หุ้นพิจารณาเลือกกรรมการท่ีจะพ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2565 จาํนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งนี ้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของ

คณะกรรมการบรษิัทฯ แลว้ ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อ

การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 สามารถ

ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ 

ผูถื้อหุน้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการกาํกับดูแลการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการ

สรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เพ่ิมจาํนวนกรรมการ

เพ่ิมเติมจาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวอจัฉราวรรณ เจียรธนพร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยใหม้ี

ผลตั้งแต่วันท่ี 25 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ทั้งนี ้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่าน ข้างตน้ 

คณะกรรมการของบรษิัทจะมีจาํนวนทัง้หมด 8 ท่าน 

  ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีความเห็นว่า ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิเพ่ิมจาํนวนและแต่งตัง้กรรมการใหม่ จากเดิมจาํนวน 7 ท่าน เป็นจาํนวน 8 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาว
อจัฉราวรรณ เจียรธนพร เป็นกรรมการเขา้ใหม่เพ่ิมเติมอีกหน่ึงท่าน 

  ทั้งนี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 33 กาํหนดใหก้รรมการบริษัท มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ  เงินรางวลั 

เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้

จะพิจารณาและลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบีย้เลีย้งและ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

     ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีพิจารณากําหนดวงเงิน

ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทน

สาํหรับกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และการ

เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสรา้งแรงจูงใจสาํหรบับุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิท่ี

เหมาะสม จึงนาํเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบ 

และนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บั

ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคาํนึงถึงประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ จึง

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ยังคงกรอบอัตราเดิม

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ไดเ้คยมีมติอนุมัติไว ้โดยมีการปรบัอัตราค่าตอบแทนรายเดือน

และค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถาณการณ์

ปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ปี ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

2563 
เฉล่ียไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี 

(โดยรวมทัง้คณะจาํนวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท) 
- 

2564 
เฉล่ียไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี 

(โดยรวมทัง้คณะจาํนวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท) 
- 
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2565  

(ปีทีเ่สนอ) 

เฉลี่ยไม่เกนิ 500,000 บาท/คน/ปี 

(โดยรวมทัง้คณะจาํนวน 8 ท่านไม่เกนิปีละ 3,500,000 บาท) 
- 

 

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/คร้ัง) 

2563 2564 2565 
เพิ่มขึน้ / 

(ลดลง) 

2563 2564 2564 เพ่ิมขึน้ / 

(ลดลง) (ปีที่

เสนอ) 

(ปีที่

เสนอ) 

1) คณะกรรมการ

บรษิัท 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 20,000 - 10,000 15,000 15,000 - 

กรรมการ 20,000 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 - 

2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 25,000 10,000 10,000 - 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 20,000 5,000 5,000 - 

3) คณะกรรมการ

สรรหา กาํหนด

ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการ

สรรหาฯ 
- - - - 25,000 10,000 10,000 - 

กรรมการสรรหาฯ - - - - 20,000 5,000 5,000 - 

4) คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

ประธาน

กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง 

- - - - 25,000 10,000 10,000 - 

กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง 
- - - - 20,000 5,000 5,000 - 

หมายเหต:ุ สทิธิประโยชนอ์ืน่ (ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ) - ไม่ม ี

 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 58 และ 59 กาํหนดใหป้ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ไดก้าํหนดใหบ้ริษัท

จดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ท่ี  สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะแต่งตัง้
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ผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปี

บญัชีติดต่อกนั นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสรรหาและนาํเสนอผูส้อบบัญชีจากสาํนักบัญชีท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาจาก

คณุสมบตัิ ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และมีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นลาํดบัต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาโดยประเมนิจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้

ความสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์นการตรวจสอบ อันเป็นประโยชนต์่อธุรกิจท่ีจะไดร้บั และความ

เหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด 
สาํนักงาน เอ. เอ็ม. ท.ี แอสโซซิเอท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบัญชี จาํกดั 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ค่าสอบบญัช ี 1,450,000 1,450,000 1,990,000 

ค่าบรกิารอ่ืนๆ - - - 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร ์จาํกัด  

ค่าสอบบญัช ี 200,000 200,000 100,000 

ค่าบรกิารอ่ืนๆ - - - 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด ์จาํกดั  

ค่าสอบบญัช ี 200,000 200,000 120,000 

ค่าบรกิารอ่ืนๆ - - - 

บริษัท แพลนเน็ตยูทลิิตี ้จาํกดั*  

ค่าสอบบญัช ี - - 10,000 

ค่าบรกิารอ่ืนๆ - - - 

รวม 1,450,000 1,850,000 2,220,000 

   หมายเหตุ* จดทะเบียน บรษิัท แพลนเน็ตยทิูลิตี ้จาํกดั เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

    1) นางสาวสิรนิชุ  วิมลสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8413   /หรือ 

    2) นายสเุมธ  แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9362   /หรือ 

    3) นายยทุธพงศ ์ สนุทรนิคะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10604    
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   โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง มีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาํทีมี่ลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดย

คนต่างด้าว”  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เ ร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน 

ต่างดา้ว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ)   

       บริษัทฯ ได้มีการจัดทาํประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ข้างต้นและได้เสนอ 

ผูถื้อหุน้พิจารณา และผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิประกาศขอ้หา้มการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดย

คนต่างดา้วดงักล่าวแลว้ ตัง้แต่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ซึ่ ง ภ า ย ห ลั ง จ า ก ท่ี บ ริ ษั ท ฯ  กํา ห น ด ข้อ ห้า ม ดั ง ก ล่ า ว ขึ ้น แ ล้ว  บ ริ ษั ท ฯ  มี ห น้า ท่ี ใ น ก า ร นํา เ สน อ 

ขอ้หา้มดงักล่าวเขา้ท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว” ตามท่ี

ปรากฏในประกาศขอ้หา้มของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน ์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นขอ้มลูเดิม ตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เมื่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

วาระการประชุมตามระเ บียบวาระ ท่ีกําหนดไว้ในหนัง สือเชิญประชุม เ รียบร้อยแล้ว  ผู้ ถือหุ้นซึ่ ง 

มีหุน้นับรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด สามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ือง

อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุก็ได ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกับ 

บรษิัทฯ ในวาระท่ี 10 นี ้ 
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อน่ึง วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (Record Date) คือ วันท่ี  

18 มีนาคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา  

14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 

12.00 น. ของวนัประชมุเป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะแกบ่คุคลท่ีท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบ

ฉันทะแก่กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ขา้ประชมุแทน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 โดยใชแ้บบฟอรม์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 โดยขอใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ี

ระบไุวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถศกึษาขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(e-AGM) ไดใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7  

ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารยืนยนัตวัตน (1) ส่งไฟลส์แกน

เอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล ์office-president@planetcomm.com ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 และ (2) จัดส่งเอกสาร

ฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 

หากท่านผูถื้อหุน้มีคาํถามเก่ียวกับขอ้มลูในแต่ละวาระ หรือ ขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคาํถามมายงั

บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ท่ี  office-president@planetcomm.com หรือโทรศัพท์หมายเลข  

0-2792-2409 

 

                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                (นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต)์ 

                 เลขานกุารบรษิัท / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

            บรษิัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 


