
 

 

 

  



 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมูนิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคัญกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท่้านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเก็บรวบรวม  

บริษัทฯ มีความจาํเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

ภาพถ่าย บัตรประจาํตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล (Email) 

หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรบัชมการประชมุออนไลน)์  

บริษัทฯ จะมีการบนัทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชมุนี ้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชนข์อง

ผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งขอบตัรประจาํตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจมีขอ้มลูศาสนา อนัเป็นขอ้มลู

ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบตัรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงคจ์ะเก็บขอ้มูลดังกล่าว โดยท่านเจา้ของ

ขอ้มลูสามารถปิดทึบขอ้มลูส่วนนัน้ได ้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง จะดาํเนินการเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ระบไุวโ้ดยแจง้ชดั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดร้บัมาจากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีท่ีมีความจาํเป็นดว้ยวิธีการตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงคใ์นการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2565 รวมถึงจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและผูท่ี้ท่านกล่าวอา้งอิง ตามท่ีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ใหอ้าํนาจใน

การเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอม เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบคุคล หรือนิติบคุคลอื่น 

หรือการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ 

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งไดร้ะบไุวใ้นนโยบายฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลา

ท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไป สงูสดุ 10 ปี)  

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอ

แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการขอลบ หรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิ

ในการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน  

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น  

บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทาํงาน

ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดาํเนินตามวัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในนโยบายฉบับนีเ้ท่าท่ีจาํเป็น เช่น ผูใ้หบ้ริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงาน

กาํกบัดแูล หน่วยงานภาครฐั หรือตามคาํสั่งเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจ  

7. วิธีการติดต่อ  

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดติดต่อตาม

ช่องทางดงัต่อไปนี ้: สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 44/44 ซอยวิภาวดี

รงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email : info@l@tkc-services.com  



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 
 

 
บรษิัท เทริ์นคยี ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

1 
หนังสือเชิญประชมุ 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

 

                                   วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามัญวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน  

      2564 (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1) 

2. รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564) และงบการเงินสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม  6425 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2, 3) 

3. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5) 

4. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้   

5. ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

• เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ 

• การลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ 

• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 

6. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 7.1, 7.2, 7.3 ตามลาํดบั) 

 

ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 

24 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 มิถุนายน 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2564  

โดยบรษิัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุขึน้ตามกฎหมายแลว้ (สิ่งทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่1) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564   

การลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 
 

 

2 
หนังสือเชิญประชมุ 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

บรษิัท เทริ์นคยี ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษิัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 

ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564) (สิ่งทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่2) ซึ่งสรุปสาระสาํคญั

ไดด้งันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลการดาํเนินงาน 

2564 2563 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

รายได้รวม 2,193.67 2,033.30 2,877.01 2,764.59 

กาํไรสุทธ ิ 200.88 248.25 232.85 223.06 

กาํไรต่อหุน้ 0.95 บาท/หุน้ 1.17 บาท/หุน้ 1.16 บาท/หุน้ 1.12 บาท/หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทใน

รอบปี 2564  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท

ไดจ้ัดใหม้ีการทาํงบการเงินของบริษัทสาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตไดต้รวจสอบ

รบัรองแลว้ (สิ่งทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่2) จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ซึ่งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ฐานะทางการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยร์วม 1,453.17 1,368.87 

หนีส้นิรวม 1,085.90 1,003.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 367.27 364.06 

 

  



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บรษิัท เทริ์นคยี ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

3 
หนังสือเชิญประชมุ 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลการดาํเนินงาน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม 2,193.67 2,033.30 

กาํไรสุทธ ิ 200.88 248.25 

กาํไรต่อหุน้ 0.95 1.17 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

การลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจาก 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย อย่างไร 

ก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ได้ โดยขึน้อยู่กับผลประกอบการ  

สภาพคล่องทางการเงิน ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนเพ่ือขยายกิจการหรือเพ่ือโครงการใหม่ ความจาํเป็นใน

การใชเ้ป็นเงินลงทุนในอนาคตสาํหรบัการขยายธุรกิจของบรษิัทและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 

กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 248.25 223.06 

เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 2.81 

ประกอบดว้ย 

 (1) ปันผลประจาํปี   0.30 บาท/หุน้ 

 (2) ปันผลระหว่างกาล* 

    - ครัง้ท่ี 1           0.75 บาท/หุน้ 

    - ครัง้ท่ี 2           1.76 บาท/หุน้ 

80.00* 

เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 647.22 160.00 

อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ (%) 260.71 71.73 

หมายเหต ุ การจ่ายปันผลเป็นส่วนหนึ่งของการปรบัโครงสรา้งก่อนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์
                 *จ่ายปันผลจากกาํไรสะสม 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง 

ตามกฎหมายจาํนวน 10,000,000 บาท ซึ่งภายหลงัจดัสรรแลว้ บรษิัทมีทนุสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เป็นไปตามท่ีบญัญัติไวใ้นมาตรา 116 แห่งพระบญัญัติมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี ้ ปี 2564 บริษัทฯ  

ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 ในอัตราหุน้ละ 0.75 บาท เป็นเงิน 166,500,000 บาท เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

และ ครัง้ท่ี 2 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.76 บาท เป็นเงิน 390,720,000 บาท 

เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 และ

กาํหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่า

จะไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

การลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 17 กาํหนดว่าใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น

สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในปีนีม้ี

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี ้

1. นายพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา กรรมการอิสระ 

2. นายปิยะ  จิราภาพงศา กรรมการ 

3. นางสาวรดากานต ์ มีแตม้ กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า

กรรมการท่ีครบวาระขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ โดยมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัทฯ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถว้นและ

ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถว้นตาม

หลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง (สิ่งทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่3) 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมาย เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ แต่ไม่มีผูใ้ด

เสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิัทฯ  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมดัระวงัแลว้ จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตัง้กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน ให้กลับมาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงันี ้

1. นายพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา กรรมการอิสระ 

2. นายปิยะ  จิราภาพงศา กรรมการ 

3. นางสาวรดากานต ์ มีแตม้ กรรมการ  

การลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดให้การ 

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหนา้ท่ี 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เ พ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 รวมถึงค่าตอบแทนสาํหรบั

อนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแต่งตัง้ขึน้เพ่ือช่วยดแูลบริหารงานในขอบเขตงานดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นควรให้

เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2564  

 

ตาํแหน่ง 

2565 (ปีทีเ่สนอ) 2564 (ปีทีผ่่านมา) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท 22,000 16,000 22,000 16,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 12,000 18,000 12,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 18,000 12,000 18,000 12,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน* 18,000 12,000 - - 

กรรมการบริษัท 14,000 10,000 14,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 12,000 15,000 12,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 12,000 15,000 12,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน* 15,000 12,000 - - 
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*ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งบรหิารในบรษิัทฯ และไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

กรรมการตามตารางขา้งตน้ 

การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีว่ามีความเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน

การตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2565 และเป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมดของบรษิัท  

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จาํนวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ 4095 5 ปี (2560-2564) 

2. นายไพบลู ตนักลู              4298 - 

3. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ        4960 - 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พรอ้มกาํหนด

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 จาํนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากปี 2564 จาํนวน 300,000 บาท 

บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี ้สาํหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee)  

ไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดท่ีจะเกิดขึน้จริงระหว่างการใหบ้ริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย ์

ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท/ปี 

รายละเอียด (หน่วย : บาท) 2565 (ปีทีเ่สนอ) 2564 (ปีทีผ่่านมา) เพิ่มขึน้/ลดลง 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 2,100,000 2,400,000 300,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 1,500,000 1,500,000 - 

ค่าบริการอืน่ๆ จ่ายตามจรงิ จ่ายตามจรงิ* - 

รวม 3,600,000 3,900,000 300,000 

*ปี 2564 ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit Fee) จาํนวน 900,000 บาท เป็นค่าใชจ่้ายบริการสาํหรบัเขา้พบตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท

ประจําปี 2565 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากปี 2564 จํานวน 

300,000 บาท โดยมรีายชื่อดงันี ้

1) นายพิสิฐ  ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ  

2) นายไพบลู  ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298  และ/หรือ  

3) นางสาวสกณุา  แยม้สกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4960  

การลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เร่ือง ตราประทับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัทถือเป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 49 ซึ่ง

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36 (2) กาํหนดไวว้่าเมื่อบริษัทมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 49 

เร่ืองตราประทบัของบรษิัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัส่ือส่ิงพิมพแ์ละเอกสารต่างๆ ดงันี ้

 

ตราประทับปัจจุบนั ตราประทับทีเ่สนอแก้ไข 

  

การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะ

แต่งตัง้บคุคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่ง

แต่งตัง้ ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ

แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี  

11 มีนาคม 2565 โดยบรษิัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเชิญผูแ้ทนจากบรษิัท

ท่ีปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบับรษิัท ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชมุผูถื้อหุน้ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

อน่ึง บรษิัทฯ จดัทาํรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกรายงานแบบรูปเล่ม เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอย่างม ี

ความรบัผิดชอบ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสภาวะโลกรอ้นจากการดาํเนินธุรกิจ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นายกิตตศิกัดิ์ อมรชยัโรจนก์ลุ) 

ประธานกรรมการบรษิัท 
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บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคช่ัน เซอรว์ิส จาํกัด 

เลขที ่44/44 ซอยวิภาวดีรังสติ 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

 

รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

 

วันเวลาและสถานที่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท เทิรน์คีย ์คอมมูนิเคชั่น 

เซอรวิ์ส จาํกัด (“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เทิรน์คีย ์ 

คอมมูนิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกัด เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ Microsoft Teams สาํหรับ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีดงันี ้

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100)  

1. นายกิตติศกัด์ิ  อมรชยัโรจนก์ลุ ประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการอิสระ 

2. นายวิวฒัน ์ เวทยานกุลู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายพิชยั  ชยัณรงคโ์ลกา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายบนุยรชัต ์ กิติยานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายสยาม   เตียวตรานนท ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายปิยะ  จิราภาพงศา กรรมการ 

7. นางสาวรดากานต ์ มีแตม้ กรรมการ 

8. นายสิทธิเดช  มยัลาภ กรรมการ  

9. นางสาวกลุนดา  โอฬารรกัษธ์รรม กรรมการ  

 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

-ไม่มี- 
 

ผู้เก่ียวข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวภทัทิรา  เหลืองวิลาศ เลขานกุารบรษัิท / ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ  

2. นางสาวสภุทัรา คีรนิทรส์กนุา ทนายความอาวโุส (Senior Associate) 

  บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

3. นางสาวณฐันิช สทุเธนทร ์ ทนายความ (Associate) 

  บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1 (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1) 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 
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นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้  

ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ และแจง้ว่าไดเ้วลาเริ่มประชุมตามที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ เลขานุการ

บริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศกัด์ิ อมรชยัโรจนก์ุล (ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ) ทาํหนา้ที่

ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พรอ้มทั้งกล่าวเปิดประชุม และแถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุน้เข้าร่วม

ประชุมทัง้สิน้จาํนวน 8 ราย ถือหุน้รวม 2,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ที่ออกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุน้มาเข้าร่วมประชุม

รวมกันแทนหุ้นได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น  

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและจาํนวนหุน้ดงักลา่ว ถือว่าครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ แลว้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 18 ไดก้าํหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุใหญ่ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้

ทกุคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุน้ที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชมืูอ หรือวิธีลงคะแนนลบั 

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 และเริ่มการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อ 

ที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บรษัิท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส 

จาํกดั เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจดัขึน้ใน

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ Microsoft Teams นั้น คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบและ

พิจารณาวาระต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ จึงขอนาํเสนอต่อที่

ประชมุเพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  

ซึ่งประชมุเม่ือวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อที่

ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะ

ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนาํหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) นัน้ เพื่อการดงักลา่ว บรษัิทฯ จะตอ้งแปรสภาพบรษัิท

จาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตาม

พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือขอแกไ้ขเป็นอย่าง

อ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแปรสภาพจากบรษัิทจาํกดัเป็นบรษัิทจาํกดัมหาชน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด  

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

 ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทในเร่ืองช่ือบริษัท 

วัตถุประสงค ์และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานกุารบรษัิท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อที่

ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้

อนุมัติใหแ้ปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จึงตอ้งมีการ

พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติต่างๆ ดงักลา่วในเรื่องต่อไปนี ้

(1) ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมชื่อบรษัิทฯ ทัง้ชื่อภาษาไทยและภาษาองักฤษดงันี ้

จากเดิม ชื่อภาษาไทย คือ “บรษัิท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั” 

 ชื่อภาษาองักฤษ คือ “TURNKEY COMMUNICATION SERVICES CO., LTD.” 

เป็น ชื่อภาษาไทย คือ “บรษัิท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)” 

 ชื่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  คื อ  “TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC 

COMPANY LIMITED” 

(2) เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณหส์นธิในเรื่องบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชน 

(3) ใหย้กเลิกวัตถุประสงคเ์ดิมทัง้หมดและใหใ้ชว้ัตถุประสงคใ์หม่ตามร่างวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านไปพรอ้มกับหนังสือ

เชิญประชมุแลว้ 
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(4) เปลี่ยนแปลงหุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ โดยลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 100 (หนึ่งรอ้ย) บาท 

เป็นมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของบรษัิทฯ เพิ่มจากเดิม 2,000,000 

(สองล้าน) หุ้น เป็น 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

200,000,000 (สองรอ้ยลา้น) หุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือขอแกไ้ขเป็นอย่าง

อ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทในเรื่องชื่อบรษัิท 

วตัถปุระสงค ์และการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวใ้หส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท 

ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค ์และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

 ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 100,000,000  

(หน่ึงร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 (หน่ึงร้อย

ล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 (หน่ึง) บาท ซึ่งจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้

จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจํานวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เ ป็น 

300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 (สามร้อยล้าน) หุ้น 

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 (หน่ึง) บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อ 

ที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนของ

บริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนําหุ้นของบริษัทเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก

จาํนวน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจาํนวน 
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200,000,000 (สองรอ้ยลา้น) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท แบ่งออกเป็น 

300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 (หนึ่ง) บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ อีกจาํนวน 100,000,000 

(หนึ่งรอ้ยลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 (หนึ่ง) 

บาท ซึ่งจะทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจาํนวน 200,000,000 (สองรอ้ย

ลา้น) บาท เป็น 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา

ไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 

100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) หุน้ มลูค่า

หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจํานวน 

200,000,000 (สองรอ้ยลา้น) บาท เป็น 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 (สามรอ้ย

ลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

 ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อ 

ที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบรษัิท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า จากการที่ที่ประชุมไดอ้นมุติั

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

200,000,000 (สองรอ้ยลา้น) บาท เป็นจาํนวน 300,000,000 (สามรอ้ยลา้น) บาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งรอ้ยลา้น) หุน้ โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้
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1. พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จาํนวนไม่เกิน 78,000,000 (เจ็ดสิบแปดลา้น) หุน้ 

มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก 

(Initial Public Offering) 

2. พิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 22,000,000 (ยี่สิบสองลา้น) หุน้ 

มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน 

(Right Offering) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้
 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการ

จัดสรร (หุ้น) 

1. นายสยาม เตียวตรานนท ์ 12,237,500 

2. นายพีระ เตียวตรานนท ์ 605,110 

3. นายปรีชา เตียวตรานนท ์ 550,000 

4. นายพิมาน เตียวตรานนท ์ 302,280 

5. นางพรทิวา เตียวตรานนท ์ 110 

6. บรษัิท สกาย ไอซีที จาํกดั (มหาชน) 7,480,000 

7. นางศิรริตัน ์สขุสมาน 412,500 

8. นางป่ินปรยิากร ชนมพ์ทัธเ์มธา 412,500 

รวม 22,000,000 

ในการนี ้ ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) การกาํหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 

ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมด หรือ

บางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง วิธีการจดัสรร วิธีการจองซือ้ การจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการ

จองซือ้ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการ

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งนี ้ 

ภายใตก้รอบที่สามารถทาํไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง และตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย ตลอดจนสภาวะของตลาดทุน

ในขณะนัน้ 
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(2) การเข้าเจรจา ทาํความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  

ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ดาํเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับ

แผนการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

และการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) การเข้าเจรจา ทาํความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  

ที่เก่ียวขอ้งกับการแต่งตัง้ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์รวมถึงที่ปรกึษาต่างๆ ของบรษัิท 

(4) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัแผนการเสนอขาย

หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และการนาํหุ้น

สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขอ

อนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึง

สาํนักงานกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการนาํหุน้สามญั

ของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(5) กาํหนดแนวทางการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลที่มีความสมัพันธ์ และผูมี้อุปการคณุ

ตามขอ้กาํหนดของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาํหน่าย

หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่ออกตราสารทุน 

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้สัดส่วนการจดัสรรหุน้ให้

บคุคลที่มีความสมัพนัธแ์ละผูมี้อปุการคณุรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 25 และสดัสว่นของหุน้ที่จดัสรร

ให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นสามัญที่ เสนอขายส่วนที่ เหลือจาก  

Pre-emptive Rights 

(6) กาํหนดแนวทางการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของ บรษัิท สกาย ไอซีที จาํกดั 

(มหาชน) (“สกาย”) ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทก่อนตามเกณฑ ์โดย 

ไม่เกินสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (Pre-emptive Right) ซึ่งรวมถึงสดัสว่นการจดัสรร ราคาเสนอ

ขาย และระยะเวลาเสนอขาย  

(7) การดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพื่อใหแ้ผนการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็น

การทั่วไปครัง้แรก (Initial Public Offering) และการเขา้นาํหุน้สามัญของบริษัทฯ จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํเร็จลุล่วงไปได ้รวมถึงการมอบอาํนาจ หรือถอดถอนการมอบอาํนาจ

ใหแ้ก่ตวัแทนใดๆ เพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการดงักลา่ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อ 

ที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานกุารบรษัิท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปร

สภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิม และใหใ้ชข้อ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน

จาํกัดกาํหนดไว ้โดยใหมี้ขอ้ความเป็นไปตามร่างขอ้บังคับของบริษัทฯ ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกับ

หนงัสือเชญิประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

 ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อบังคับ และเอกสารคาํขอ

ตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อ 

ที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานกุารบรษัิท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในการจดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด อาจตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บังคับที่ไดร้บัอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงเอกสารคาํขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํของนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจาํกัด จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติให้กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้รับมอบอาํนาจจาก

กรรมการบริษัทมีอาํนาจแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงขอ้ความที่จาํเป็นในเอกสารดงักล่าวตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํ

ของนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และเอกสาร

คาํขอตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บังคบั 

และเอกสารคาํขอตามคาํสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง

ดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ และการกําหนดช่ือและจํานวนกรรมการผู้มี

อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนี ้

ต่อที่ประชมุ 
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นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทชุด

ปัจจุบนัจะสิน้สภาพลงในวนัที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งมีการ

เลือกตัง้คณะกรรมการบรษัิทชดุใหม่ขึน้ พรอ้มกาํหนดชื่อและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทฯ 

ตามขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบรษัิทฯ เพื่อปฏิบติัหนา้ที่แทนคณะกรรมการชดุปัจจบุนั จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบคุคล 

โดยใหมี้ตาํแหน่งดงัต่อไปนี ้และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีขอบเขตอาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเดิม 

ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ถือหุน้ทุกท่านไปพรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุแลว้ 

 

 ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายกิตติศกัด์ิ อมรชยัโรจนก์ลุ ประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการอิสระ 

2. นายวิวฒัน ์เวทยานกุลู กรรมการอิสระ 

3. นายพิชยั ชยัณรงคโ์ลกา กรรมการอิสระ 

4. นายบนุยรชัต ์กิติยานนัท ์ กรรมการอิสระ 

5. นายสยาม เตียวตรานนท ์ กรรมการ 

6. นายปิยะ จิราภาพงศา กรรมการ 

7. นางสาวรดากานต ์มีแตม้ กรรมการ 

8. นายสิทธิเดช มยัลาภ กรรมการ 

9. นางสาวกลุนดา โอฬารรกัษธ์รรม กรรมการ 

และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณากาํหนดชื่อและจาํนวนกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ  

เป็นดงันี ้

“นายสยาม เตียวตรานนท ์ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิยะ จิราภาพงศา หรือ นางสาวรดากานต ์มีแตม้  

และประทบัตราสาํคญัของบรษัิท”  

โดยกาํหนดค่าตอบแทนดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

 ประธานคณะกรรมการ เดือนละ 22,000 บาท 

 กรรมการบรษัิท เดือนละ 14,000 บาท 

2. ค่าเบีย้ประชุม 

 ประธานคณะกรรมการ ครัง้ละ 16,000 บาท 

 กรรมการบรษัิท ครัง้ละ 10,000 บาท 

หมายเหต:ุ กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารของบรษัิท ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกําหนดชื่อและจาํนวน

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษัิท และกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกาํหนดชื่อและ

จาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนี ้

ต่อที่ประชมุ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบรษัิท) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ไดแ้ปรสภาพ

บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดซึ่งทาํใหก้รรมการชุดเดิมของบริษัทฯ สิน้สภาพลงตามกฎหมายนัน้ การสิน้สภาพ

ของกรรมการชดุเดิมดงักลา่วสง่ผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ก่อนการแปรสภาพบรษัิทฯ เป็นบริษัทมหาชนจาํกัดไดส้ิน้สภาพตามกฎหมายไปดว้ย จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีขอบเขต อาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเดิมทกุประการ 

 ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายวิวฒัน ์เวทยานกุลู ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายพิชยั ชยัณรงคโ์ลกา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายบนุยรชัต ์กิติยานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเดิมทกุประการ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนี ้

ต่อที่ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดงันี ้

 

คณะกรรมการชุดย่อย ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

(บาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 18,000 12,000 

กรรมการ 15,000 12,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน 18,000 12,000 

กรรมการ 15,000 12,000 

หมายเหต:ุ กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารของบรษัิท ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย 
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มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติอนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย โดย

มีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อที่

ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท  

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4095 และ/

หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผู้สอบบัญชีรบั

อนุญาตเลขที่ 4960 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลงัจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจาํกัดเป็นบริษัท

มหาชนจาํกัด สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดังกล่าวไม่

สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด แทนได ้โดยตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทฯ รวมถึงกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 4,940,000 บาทต่อปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็น 

อย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อที่

ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให ้

แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

อนุมติัใหน้าํหุน้สามญัของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหมี้ตลาดรอง

สาํหรับการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ

ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ  

มีอาํนาจในลงนามในเอกสารแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ คาํขอใหร้บัหุน้สามัญเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคาํขออ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ใหมี้อาํนาจในการแกไ้ข เพิ่มเติมเอกสารดงักล่าวดว้ย 

รวมถึงเป็นผูมี้อาํนาจติดต่อ เขา้ทาํ แกไ้ข ลงนามในสญัญา ขอ้ผกูพนั คาํรบัรอง และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการขอ

อนุมติัใหข้อ้มลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกัด กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนใด คู่สญัญา หรือผูใ้หบ้ริการที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหก้ารนาํหุน้สามัญของบริษัทฯ เขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าํเรจ็ลลุว่ง 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือขอแกไ้ขเป็นอย่าง

อ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนาํหุน้สามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัการนาํหุน้สามญัของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างตน้ทุกประการ  

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เป็น

นายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต่้อที่

ประชมุ 

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่หุน้สามัญของบรษัิทฯ  

จะดาํเนินการจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

อนุมติัแต่งตัง้ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อทาํ

หนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษัิทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือขอแกไ้ขเป็นอย่าง

อ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด  

เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษัิท 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนมุติัการแต่งตัง้บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนน

เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 2,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

  ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ประธานฯ ไดส้อบถามในที่ประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านและ

ปิดประชมุเวลา 11.20 น. 

 
 
 

 
ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชมุ 

(นายกิตติศกัด์ิ อมรชยัโรจนก์ลุ) 
ประธานกรรมการบรษัิท 

 

 
ลงชื่อ______________________เลขานกุารที่ประชมุ 

                    (นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ) 

เลขานกุารบรษัิท 

 

  

- ลายมือชื่อ - 

- ลายมือชื่อ - 
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https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TKC&date=220428 

 

 

 
 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2, 3) 

รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564)  

และงบการเงินสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 6425  ในรูปแบบ QR Code  
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ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย ชัยณรงคโ์ลกา 

อายุ 50 ปี  

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการ 

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

คุณวุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(วจิยั) University of North Texas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาโท ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม IOD • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558 

ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

• บรษิัทจดทะเบียนอ่ืน 

• บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

• กิจการท่ีอาจทาํใหค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงานโดยสงัเขป (5 ปี ย้อนหลงั) 

2564-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

2561-2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ     

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2557-2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ     

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั  

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 10 เดอืน (ณ วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565 นบัจากวนัท่ี

แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 28 มถินุายน 2564) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ 

• คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) 

• ถือโดยตนเอง 

• ถือโดยคู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

  

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3 (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5) 

ประวติักรรมการที่เสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง 
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ชื่อ-นามสกุล นายปิยะ จิราภาพงศา 

อายุ 47 ปี  

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการ 

คุณวุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า  

โทรคมนาคม University of Southern California ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรม IOD • Director Certification Program (DCP) ปี 2560 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558  

• Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558  

ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

• บรษิัทจดทะเบียนอ่ืน 

• บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

• กิจการท่ีอาจทาํใหค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

ไม่ม ี

3 บรษิัท 

ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงานโดยสงัเขป (5 ปี ย้อนหลงั) 

2564-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการ   

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

2561-2564 กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการ 

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2557-2561 กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการ 

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2549-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโทรคมนาคม 

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2564-ปัจจบุนั  กรรมการ : บรษิัท เอกซด์รีม สปิรติ จาํกดั  

2562-ปัจจบุนั  กรรมการ : บรษิัท พาราไดม ์เทคโนโลยี เซอรว์ิส จาํกดั  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิัท ไอบีเอส คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 10 เดอืน (ณ วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565 นบัจากวนัท่ี

แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 28 มถินุายน 2564) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้  

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) 

• ถือโดยตนเอง 

• ถือโดยคู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

 

80,000 หุน้ (0.10%) 

ไม่ม ี
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวรดากานต ์มีแต้ม 

อายุ 50 ปี  

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัช ี

คุณวุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

• ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 

การอบรม IOD • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561  

ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

• บรษิัทจดทะเบียนอ่ืน 

• บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

• กิจการท่ีอาจทาํใหค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

ไม่ม ี

2 บรษิัท 

ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงานโดยสงัเขป (5 ปี ย้อนหลงั) 

2564-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร  

 และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัชี  

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

2561-2564 กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร  

 และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัชี  

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2560-2561 กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัช ี

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2559-2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัช ี

 บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั 

2562-ปัจจบุนั  กรรมการ : บรษิัท พาราไดม ์เทคโนโลยี เซอรว์ิส จาํกดั  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิัท ไอบีเอส คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 10 เดอืน (ณ วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565 นบัจากวนัท่ี

แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 28 มถินุายน 2564) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้  

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565) 

• ถือโดยตนเอง 

• ถือโดยคู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

 

80,000 หุน้ (0.10%) 

ไม่ม ี
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หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15.  ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือดาํเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการ

ของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชเ้สียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการคัดเลือกในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17.  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบั

ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

 

หมวด 6  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหน่ึง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้

แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่4 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง

เขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) 

วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอาํนวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

การประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง แต่จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม 

ไม่ครบองคป์ระชมุ และหากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุนัน้เป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33.  ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้อง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 34.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชุมในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ก่อนวนัประชมุดว้ย 

การส่งหนงัสือนดัประชมุใหส่้งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานท่ีอ่ืนใดในราชอาณาจกัรไทยท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 35.  ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าดว้ยการประชุม  

ในการนีต้อ้งดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ท่ีประชมุ

จะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดับระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ 
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 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะ

ประชมุครัง้ท่ีต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ

ไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์

ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย 

ขอ้ 36.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ใหถื้อว่าหุน้หน่ึง (1) หุน้ มี

เสียงหน่ึง (1) เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และท่ีประชมุลงมติให้

ลงคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชมุกาํหนด  

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก

การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท 

(ช) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

(ฌ) การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 37.  กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

หมวดที ่8 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ขอ้ 47.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน

ปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให ้

หุน้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผล

ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผู้

ถือหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 48.  บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 

จดทะเบียน 
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• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย  

 

 บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบัข่ี)  

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือ

เดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

 หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ  

 บัตรประจาํตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2. นิติบคุคล  ใบลงทะเบียน 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนาม พรอ้มตราประทบับรษิัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

 บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผูม้ีอาํนาจในหนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

 บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่5 

ขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนาม พรอ้มตราประทบับริษัท และ

หากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํขึน้ในต่างประเทศ ควรมี

การรบัรองลายมือชื่อโดยพนกังานรบัรองเอกสาร 

 หนงัสือรบัรองนิติบคุคล  

 บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผูม้ีอาํนาจในหนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

 บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

 หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองและลงลายมือชื่อรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจของนิติบคุคลของผูม้อบฉนัทะ  

 สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

• การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

 บรษิัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสผ่์านทางแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” ตัง้แต่

วนัท่ี 7 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 กรุณาลงทะเบียนล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการประชมุ 

 บริษัทจะเปิดใหเ้ขา้สู่ระบบ (login) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในวันท่ี 28 เมษายน 2565  

ไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 

การมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท่ี์จะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือ

เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ดงันี ้
 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

ตาํแหน่ง ทีอ่ยู่ การมีส่วนได้เสีย

พิเศษในวาระทีเ่สนอ 

1. นายกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนกุ์ล 62 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

บริษัท และประธานกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น 

เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 

แยก 18-1-2 แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

10210 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในวาระใด 

2. ศ.ดร. บุนยรัชต ์กิติยานันท ์ 52 กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในวาระใด 

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดไวใ้น

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยสามารถพิจารณา

ขอ้มลู คณุสมบตัิ และประวตัิของกรรมการอิสระไดใ้นเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564) 

 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 
 

 
บรษิัท เทริ์นคยี ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

36 
หนังสือเชิญประชมุ 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที ่5 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย

หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือนับคะแนนเสียง

ต่อไป สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่จําเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

4. ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสียท่ีพบ มาหกัออก

จากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. สาํหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการ

ประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้

ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์จะถือว่างดออกเสียง 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้กดปุ่ มถามคาํถาม จากนั้นพิมพ์

คาํถามลงในกล่องขอ้ความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบเพ่ือเปิดกลอ้งและไมค ์

และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต่อไป ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

กรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุก่อนสอบถามและแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

7. มติของท่ีประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้น

วาระที่ 6 อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 ซึ่งจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

ยกเว้นวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 49 เร่ือง ตราประทับของบริษัท ซึ่งจะตอ้ง

ไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

8. ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวาม

ประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร ยกเวน้วาระท่ี 5 กรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระนี ้จะงดออกเสียง 

9. ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม เมื่อการนบัคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ 

เสรจ็สิน้ 

 

  



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่6 

ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

 

 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่7.1, 7.2 และ 7.3 

คือ 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

      แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก 

      และดแูลหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่7 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และ ค. 

 

 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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ปิด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  เทริน์คยี ์คอมมูนิเคชั่น เซอรว์สิ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 □ (2)  นายกติติศกัดิ์  อมรชยัโรจนก์ลุ    กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี  หรือ 

 □ (3)  ศ.ดร. บนุยรชัต ์ กิติยานนัท ์  กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.1 



บริษทั จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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ปิด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  เทริน์คยี ์คอมมูนิเคชั่น เซอรว์สิ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 □ (2)  นายกติติศกัดิ์  อมรชยัโรจนก์ลุ    กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี  หรือ 

 □ (3)  ศ.ดร. บนุยรชัต ์ กิติยานนัท ์  กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที ่ 

     24 มิถุนายน 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน   

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.2 
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  □ วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

  □ วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ  1. นายพิชยั ชยัณรงคโ์ลกา       

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ  2. นายปิยะ จิราภาพงศา     

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ  3. นางสาวรดากานต ์มีแตม้    

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

  □ วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เร่ือง ตราประทับของบริษัท 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี ขา้พเจา้

ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 

หมายเหต ุ

(1) ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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ปิด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สาํหรบัผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเท่านัน้) 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                            

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  เทริน์คยี ์คอมมูนิเคชั่น เซอรว์สิ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)     อาย ุ   ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 □ (2)  นายกติติศกัดิ์  อมรชยัโรจนก์ลุ    กรรมการอิสระ  อาย ุ62 ปี  หรือ 

 □ (3)  ศ.ดร. บนุยรชัต ์ กิติยานนัท ์  กรรมการอิสระ  อาย ุ52 ปี  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 □ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 □ หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

 □ หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสียง 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที ่ 

     24 มิถุนายน 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7.3 
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   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน   

  □ วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

  □ วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ  1. นายพิชยั ชยัณรงคโ์ลกา       

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ  2. นายปิยะ จิราภาพงศา     

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ  3. นางสาวรดากานต ์มีแตม้    

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

  □ วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เร่ือง ตราประทับของบริษัท 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ 

ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

(2) หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เทิรน์คยี ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ   

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง
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