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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่

 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายประพฒัน ์ รฐัเลิศกานต ์  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหนา้ที่
บรหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

2.   นายทรีเวอร ์จอหน์  ทอมป์สนั  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่
ดา้นเทคโนโลยี  

3. ดร.วิชยั  เลาหม์าศวนิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความ
เส่ียง  

4.   นายสมคิด  หวงัเชิดชวูงศ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง  

5.   นายทวีศกัดิ์  ศรีสมัฤทธ์ิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการ
ตรวจสอบ  

6.  นายพนม  รตันะรตั  กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ 

1.  ดร.รตัติกร  วรากลูศิรพินัธุ ์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิเอท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา ผูส้อบบญัชี 
2. นางสาวเยาวลกัษณ ์ สมประเสรฐิ ผูส้อบบญัชี 
3. นายชยสุ บญุสภุา ผูส้อบบญัชี 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวอ ามิกา รฐัเลิศกานต ์  ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

เร่ิมการประชุม 

 นางสาวพรนิภา มกกงไผ่ ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) และแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้เป็นเงิน 375,666,664 บาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 375,666,664 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 



 

2 
 

โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 25 ราย รวม
จ ำนวนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 35 รำย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
42.70 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-
19) ณ ขณะนี ้และดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ ถือหุน้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งบรษิัทฯไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบล่วงหนำ้พรอ้มหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชมุในเบือ้งตน้แลว้ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการ
นบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ 
Password) ตามวิธีการที่บรษิัทก าหนดซึ่งไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และท าการลงทะเบียน โดยน า Email และ 
Password ที่ไดร้บัจาก Email อนุมตัิของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยนัตวัตนผ่านการขอรหสั OTP จากนัน้กดปุ่ ม "ลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชมุ” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะ
ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงใน  
วาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สีย
ในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียง
ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม ส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน
ล่าสดุ (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยกบั
วาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้
เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” 

5. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลับ
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่
ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติ ในวาระนัน้ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชมุ หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมตใิน
วาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนใน
วาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บั
มอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

6. การลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีค้ือ 
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(1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ วาระที่ 8 ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

(2) วาระที่ 7 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

(3)  วาระที่ 9 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 
ช่องทาง ดงันี ้
  (1) กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนัน้เลือกวาระที่
ตอ้งการถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แลว้กดส่งค าถาม โดยบรษิัทจะตอบค าถามในหอ้ง
ประชุมในวาระที่เก่ียวขอ้งกับค าถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 
  (2) กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม 
จากนั้น กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วท าการถามค าถามด้วยเสียง เมื่อถามค าถามเรียบรอ้ยแล้ว ให้กดปุ่ ม “หยุด
บนัทึกเสียง/Stop for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม /Send Question”  
 ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม  

8. ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้
ถือหุน้แลว้นัน้ บรษิัทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้น
การลงทะเบยีนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

9. ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมครัง้นี ้

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีที่ไม่ไดท้  าหนา้ที่ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั
งบการเงินจากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนส าหรบัการประชมุครัง้นี ้

เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต ์
รองประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เม่ือวันที ่5 ตุลาคม 2564 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 ประชุมเมื่อวันที่  
5 ตุลาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้แจ้งเผยแพร่ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 19 ตุลาคม 2564  ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ 
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 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอ  

 ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 35 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่  
5 ตุลาคม 2564 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้
ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 
422.73 ลา้นบาท มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 124.18 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 6.70 ลา้นบาท โดยสดัส่วนรายไดใ้นปี 2564 
นั้น รอ้ยละ 72.00 มาจากการขายสินคา้และบริการ รอ้ยละ 22.27 มาจากการบริการ และรอ้ยละ 5.73 มาจากการเป็นผู้
ใหบ้รกิาร 

นอกจากนีอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio – D/E) ในปี 2564 มีค่าเท่ากบั 0.37 และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity – ROE) ในปี 2564 มีค่าเท่ากบั 1.10 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงด าเนินการในวาระถดัไป  

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ เน่ืองจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ผูด้  าเนินการประชุมไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
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(QR Code) ที่จดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ และไดท้ าการเผยแพร่งบการเงินดงักล่าวผ่านระบบ
อิเล็กทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง้ประเทศไทยเรียบรอ้ยแลว้ 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 35 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ 

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ผู้ด าเนินการประชุมเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2564 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ผลก าไรสุทธิของปี 2564 ของบริษัทฯ มีจ านวนไม่มากนัก จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรร
เงินทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 35 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ตามที่ผู้ด าเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นดว้ย 160,420,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ที่ก าหนดให ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหม่อีกวาระก็ได ้โดยในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1) นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์ ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ  
2) ดร.วิชยั เลาหม์าศวนิช ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ 
3) นายพนม รตันะรตั  ต าแหน่ง  กรรมการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้
ล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 
ส าหรบัการประชมุครัง้นีไ้ม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการที่จะพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี ้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ แลว้ ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง  ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 35 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,420,801 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ดังนี ้
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 1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ ์ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,379,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 41,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 2) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วิชัย เลาหม์าศวนิช ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,420,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายพนม รัตนะรัต ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,420,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,420,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหเ้พิ่มจ านวนกรรมการเพิ่มเติม
จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวอจัฉราวรรณ เจียรธนพร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งนี ้ภายหลังการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีจ านวนทั้งหมด 8 
ท่าน 
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ทัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ว่า
เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมทัง้ความเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวอจัฉราวรรณ 
เจียรธนพร เป็นกรรมการใหม่ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 36 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,432,301 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร เป็นกรรมการใหม่ 
ตามที่ผู้ด าเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 156,218,001 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 4,214,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน  1 ราย โดยมีจ านวน
หุน้เพิ่มขึน้ 11,500 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน  36 ราย 
รวมจ านวนหุน้ได ้160,432,301 หุน้ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ตอ่ที่ประชมุว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 33 ก าหนดใหก้รรมการบริษัท มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ  เงินรางวลั 
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา
และลงมติ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ  ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหนา้ที่พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน
ส าหรบัคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัทฯ 
ไดแ้ก่ ผลประกอบการของบรษิัทฯ ระดบัความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และการเปรียบเทียบกบัธุรกจิในประเภทและขนาด
เดียวกนั รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจส าหรบับคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม 
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ส าหรบัในปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรใหค้งกรอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราเดิม ซึ่งที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดเ้คยมีมติอนมุตัิไว ้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกันอย่างรอบคอบแลว้ โดยวงเงิน
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยรวมทัง้คณะจ านวน 7 ท่าน ไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท วงเงินเฉล่ียไม่เกิน 500,000 บาท/
คน/ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1) คณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 15,000 
กรรมการบรษิัท 10,000 10,000 

2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 10,000 
กรรมการตรวจสอบ - 5,000 

3) คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการสรรหาฯ - 10,000 
กรรมการสรรหาฯ - 5,000 

4) คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง - 10,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง - 5,000 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2565 

 ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 36 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,432,301 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่ผู้ด าเนินการประชุม
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 
ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดใหป้ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็น
ส านักงานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ประจ าปี 2565 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์น
การตรวจสอบ อนัเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะไดร้บั และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

รายละเอียด 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

ปี 2565 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ค่าสอบบญัช ี 1,990,000 
ค่าบรกิารอื่นๆ - 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร ์จ ากัด  
ค่าสอบบญัช ี 100,000 

ค่าบรกิารอื่นๆ - 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด ์จ ากดั  

ค่าสอบบญัช ี 120,000 

ค่าบรกิารอื่นๆ - 

บริษัท แพลนเน็ตยูทลิิตี ้จ ากดั*  

ค่าสอบบญัช ี 10,000 

ค่าบรกิารอื่นๆ - 

รวม 2,220,000 

หมายเหตุ* จดทะเบียน บรษิัท แพลนเน็ตยทูิลิตี ้จ ากดั เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ท  าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานีไ้ม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ 
บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

 1) นางสาวสิรนิชุ  วิมลสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8413   /หรือ 
 2) นายสเุมธ  แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9362   /หรือ 
  3) นายยทุธพงศ ์ สนุทรนิคะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10604 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่า
สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 36 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,432,301 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 ตามที่
ผู้ด าเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้



 

11 
 

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่9 พิจารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบต่อ “ข้อห้ามการกระท าทีมี่ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย
คนต่างด้าว” 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผูร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่สาม ไดม้ีการจดัท าประกาศ “ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” โดยใชแ้นวทาง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อหา้ม
การกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ)  และไดเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณา 
ซึ่งผู้ถือหุน้ไดม้ีมติอนุมัติประกาศขอ้หา้มดังกล่าวแลว้ ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
27 เมษายน 2560 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ก าหนดขอ้หา้มดงักล่าวขึน้แลว้ บริษัทฯ มีหนา้ที่ในการน าเสนอขอ้หา้มดงักล่าว เขา้ที่
ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้มการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” ตามที่
ปรากฏในประกาศขอ้หา้มของบริษัทฯ ซึ่งเป็นขอ้มลูเดิมตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2560 โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบต่อ “ขอ้หา้ม
การกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 36 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้160,432,301 หุน้ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะ
เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว” ตามทีผู้่ด าเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 160,432,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 160,432,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิม่เติมและรบัฟังความเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่ม
ประชมุในวนันี ้และกล่าวปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.12 น. 

ลงชื่อ __________________________________ 
(นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต)์ 

รองประธานกรรมการ / ประธานในท่ีประชมุ / 
เลขานกุารบรษิัท 

ลงชื่อ __________________________________ 
(นางสาวพรนิภา มกกงไผ่) 

ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัทและผูบ้นัทึกการประชมุ 


