นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
บริษัท เทิรน์ คีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ท่านทราบเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ มีความจําเป็ น จะต้อ งเก็บรวบรวมข้อ มูล ส่ ว นบุคคลของท่า น ได้แ ก่ ชื่อ นามสกุล ที่อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
ภาพถ่าย บัตรประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อ มูล เกี่ ยวกับการใช้ง านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)
หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์)
บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี ้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่มีการมอบฉันทะบริษัทฯ จําเป็ นต้องขอบัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจมีขอ้ มูลศาสนา อันเป็ นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของ
ข้อมูลสามารถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนัน้ ได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดําเนินการเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั มาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็ นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจําปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผูท้ ี่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อาํ นาจใน
การเก็บรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบคุ คลอื่น
หรือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้
ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา
ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี )
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบ หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิ
ในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด สิทธิรอ้ งเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทํางาน
ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดําเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในนโยบายฉบับนีเ้ ท่าที่จาํ เป็ น เช่น ผูใ้ ห้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงาน
กํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจ
7. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตาม
ช่องทางดังต่อไปนี ้ : สํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิรน์ คีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดี
รังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email : info@l@tkc-services.com

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564) และงบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
• การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
6. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7.1, 7.2, 7.3 ตามลําดับ)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. โดยเป็ น การจัดประชุมผ่า นสื่ ออิ เล็ กทรอนิก ส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่ านสื่อ อิเล็ กทรอนิกส์
ที่กฎหมายกําหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยบริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมขึน้ ตามกฎหมายแล้ว (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ ซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2564
ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
2564
ผลการดําเนินงาน

งบการเงินรวม

2563
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

รายได้รวม

2,193.67

2,033.30

2,877.01

2,764.59

กําไรสุทธิ

200.88

248.25

232.85

223.06

0.95 บาท/หุน้

1.17 บาท/หุน้

1.16 บาท/หุน้

1.12 บาท/หุน้

กําไรต่อหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2564
การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2) จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

1,453.17

1,368.87

หนีส้ นิ รวม

1,085.90

1,003.81

367.27

364.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลการดําเนินงาน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้รวม

2,193.67

2,033.30

กําไรสุทธิ

200.88

248.25

0.95

1.17

กําไรต่อหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ ต าม บริษั ท อาจพิ จารณาการจ่ายเงินปั น ผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก ําหนดไว้ได้ โดยขึ น้ อยู่กับผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน ความจําเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจําเป็ นใน
การใช้เป็ นเงินลงทุนในอนาคตสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลเทียบกับปี ท่ีผ่านมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

2564

2563
248.25

223.06

2.81

80.00*

เงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

647.22

160.00

อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

260.71

71.73

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)
เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุน้ )

ประกอบด้วย
(1) ปั นผลประจําปี 0.30 บาท/หุน้
(2) ปั นผลระหว่างกาล*
- ครัง้ ที่ 1
0.75 บาท/หุน้
- ครัง้ ที่ 2
1.76 บาท/หุน้

หมายเหตุ การจ่ายปั นผลเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
*จ่ายปันผลจากกําไรสะสม

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 10,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจัดสรรแล้ว บริษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2564 ในอัต ราหุ้น ละ 0.30 บาท ทั้ง นี ้ ปี 2564 บริ ษั ท ฯ
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 1 ในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท เป็ นเงิน 166,500,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564
และ ครัง้ ที่ 2 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 1.76 บาท เป็ นเงิน 390,720,000 บาท
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และ
กําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่า
จะได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่าใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี นีม้ ี
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายพิชยั
ชัยณรงค์โลกา
กรรมการอิสระ
2. นายปิ ยะ
จิราภาพงศา
กรรมการ
3. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผใู้ ด
เสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่งตัง้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน ให้กลับมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. นายพิชยั
ชัยณรงค์โลกา
กรรมการอิสระ
2. นายปิ ยะ
จิราภาพงศา
กรรมการ
3. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
กรรมการ
การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล ตามพระราชบัญญั ติบ ริษัท มหาชน จํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กํา หนดให้การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษั ท ในปี ที่ ผ่ า นมา การปฏิ บั ติ ง านและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 รวมถึงค่าตอบแทนสําหรับ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นควรให้
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564
2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)
22,000

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2564 (ปี ทีผ่ ่านมา)
ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)

16,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)
22,000

18,000

12,000

18,000

12,000

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

18,000

12,000

18,000

12,000

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน*

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

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน*

15,000

12,000

-

-

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

16,000

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ทัง้ นี ้ กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งบริหารในบริษัทฯ และได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
กรรมการตามตารางข้างต้น
การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระใน
การตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ หมดของบริษัท
รายชื่อ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จํานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้บริษัท

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล

4095

5 ปี (2560-2564)

2. นายไพบูล ตันกูล

4298

-

3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล

4960

-

โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมกําหนด
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 จํานวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากปี 2564 จํานวน 300,000 บาท
บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี ้ สําหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึน้ จริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย ์
ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท/ปี
รายละเอียด (หน่วย : บาท)

2565 (ปี ทีเ่ สนอ)

2564 (ปี ทีผ่ ่านมา)

เพิ่มขึน้ /ลดลง

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี

2,100,000

2,400,000

300,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

1,500,000

1,500,000

-

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง*

-

3,600,000

3,900,000

300,000

ค่าบริการอืน่ ๆ
รวม

*ปี 2564 ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) จํานวน 900,000 บาท เป็ นค่าใช้จ่ายบริการสําหรับเข้าพบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจํา ปี 2565 และกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี เ ป็ น จํา นวนเงิ น ไม่ เ กิ น 3,600,000 บาทต่ อ ปี ซึ่ง ลดลงจากปี 2564 จํา นวน
300,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
และ/หรือ
2) นายไพบูล
ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
และ/หรือ
3) นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4960
การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่อง ตราประทับของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทถือเป็ นการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่ง
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2) กําหนดไว้ว่าเมื่อบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 49
เรื่องตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ ดังนี ้
ตราประทับปั จจุบนั

ตราประทับทีเ่ สนอแก้ไข

การลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ท่จี ะ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซ่งึ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ
แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (Record Date) ในวันที่
11 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชิญผูแ้ ทนจากบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายมาเป็ นผูต้ รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนึ่ง บริษัทฯ จัดทํารายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพี ย งรู ป แบบเดี ยว และของดแจกรายงานแบบรู ป เล่ ม เพื่ อ ร่ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของเป้ าหมายการดําเนิ น ธุร กิ จอย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดําเนินธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

(นายกิตติศกั ดิ์ อมรชัยโรจน์กลุ )
ประธานกรรมการบริษัท

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

9

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 1 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
สําเนารายงานการประชุมสามัญวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วั นเวลาและสถานที่ การประชุมวิสามัญผู้ถื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น
เซอร์วิส จํากัด (“บริ ษั ทฯ”) ประชุม เมื่ อ วันพฤหัส บดี ท่ี 24 มิ ถุน ายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เทิ รน์ คีย ์
คอมมูนิ เ คชั่น เซอร์วิส จํากัด เลขที่ 44/44 ซอยวิ ภาวดี รังสิ ต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่
กรุ งเทพมหานคร โดยจัดขึน้ ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Microsoft Teams สําหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี ้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นร้อยละ 100)
1. นายกิตติศกั ดิ์
อมรชัยโรจน์กลุ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิวฒ
ั น์
เวทยานุกลู
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายพิชยั
ชัยณรงค์โลกา
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายบุนยรัชต์
กิติยานันท์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายสยาม
เตียวตรานนท์
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายปิ ยะ
จิราภาพงศา
กรรมการ
7. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
กรรมการ
8. นายสิทธิเดช
มัยลาภ
กรรมการ
9. นางสาวกุลนดา
โอฬารรักษ์ธรรม
กรรมการ
กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
-ไม่มีผู้เกี่ยวข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวภัททิรา
เหลืองวิลาศ
2. นางสาวสุภทั รา
คีรนิ ทร์สกุนา
3. นางสาวณัฐนิช

สุทเธนทร์

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท / ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
ทนายความอาวุโส (Senior Associate)
บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ทนายความ (Associate)
บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการ
บริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศกั ดิ์ อมรชัยโรจน์กุล (ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ) ทําหน้าที่
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พร้อมทั้งกล่าวเปิ ดประชุม และแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ จํานวน 8 ราย ถือหุน้ รวม 2,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 17 ได้กาํ หนดให้ในการประชุมใหญ่ ต ้องมีผู้ถือหุน้ มาเข้าร่วมประชุม
รวมกั น แทนหุ้น ได้เ กิ น กว่ า ครึ่ง หนึ่ ง ของจํา นวนหุ้น ทั้ง หมดที่ อ อกโดยบริ ษั ท ฯ จึ ง จะเป็ น องค์ป ระชุ ม ดัง นั้น
จากจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและจํานวนหุน้ ดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ได้กาํ หนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้
ทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุน้ ที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชมู ือ หรือวิธีลงคะแนนลับ
จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 และเริ่มการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อ

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส
จํากัด เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึน้ ใน
รู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Microsoft Teams นั้น คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบและ
พิจารณาวาระต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอนําเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อที่

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ออกและเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชนครั้ง แรก (Initial Public Offering) และนําหุ้น ของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นัน้ เพื่อการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแปรสภาพบริษทั
จํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญั ติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม )
ดั ง นั้ น ประธานฯ จึ ง เสนอให้ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแปรสภาพบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผใู้ ดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็ นอย่าง
อื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทจํากัดมหาชน

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เป็ นบริษัท มหาชนจํากัด
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ าํ กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท
วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อที่
ประชุม
นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้
อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จึงต้องมีการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมติต่างๆ ดังกล่าวในเรื่องต่อไปนี ้
(1)

ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ทัง้ ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี ้
จากเดิม

ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด”
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “TURNKEY COMMUNICATION SERVICES CO., LTD.”

เป็ น

ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)”
ชื่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ คื อ “TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC
COMPANY LIMITED”

(2)

เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิ ในเรื่องบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชน

(3)

ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทัง้ หมดและให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

(4)

13

เปลี่ยนแปลงหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท
เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทําให้จาํ นวนหุน้ ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 2,000,000
(สองล้า น) หุ้น เป็ น 200,000,000 (สองร้อ ยล้า น) หุ้น โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามั ญ จํา นวน
200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุน้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผใู้ ดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็ นอย่าง
อื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท
วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ าํ กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ อี ก จํ า นวน 100,000,000
(หนึ่งร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 (หนึ่งร้อย
ล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
จากทุ น จดทะเบี ย นปั จจุ บั น จํ า นวน 200,000,000 (สองร้ อ ยล้ า น) บาท เป็ น
300,000,000 (สามร้ อยล้ า น) บาท แบ่ ง ออกเป็ น 300,000,000 (สามร้ อยล้ า น) หุ้ น
มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อ
ที่ประชุม
นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามแผนของ
บริ ษั ท ฯ ที่ จ ะออกและเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชนครั้ง แรก (Initial Public Offering) และนํา หุ้น ของบริษั ท เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จํานวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จากทุนจดทะเบียนปั จจุบันจํานวน
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็ น
300,000,000 (สามร้อยล้าน) หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 100,000,000
(หนึ่งร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 (หนึ่ง)
บาท ซึ่งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จากทุนจดทะเบียนปั จจุบันจํานวน 200,000,000 (สองร้อย
ล้าน) บาท เป็ น 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็ น 300,000,000 (สามร้อยล้าน) หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน
100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) หุน้ มูลค่า
หุ้น ละ 1 (หนึ่ ง ) บาท ซึ่ ง จะทํา ให้ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ น้ จากทุ น จดทะเบี ย นปั จ จุ บั น จํา นวน
200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เป็ น 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็ น 300,000,000 (สามร้อย
ล้าน) หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ าํ กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อ
ที่ประชุม
นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากการที่ท่ปี ระชุมได้อนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เป็ นจํานวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) หุน้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

15

1.

พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 78,000,000 (เจ็ดสิบแปดล้าน) หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็ นการทั่วไปครั้ง แรก
(Initial Public Offering)

2.

พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 22,000,000 (ยี่สิบสองล้าน) หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
(Right Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสยาม เตียวตรานนท์
นายพีระ เตียวตรานนท์
นายปรีชา เตียวตรานนท์
นายพิมาน เตียวตรานนท์
นางพรทิวา เตียวตรานนท์
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)
นางศิรริ ตั น์ สุขสมาน
นางปิ่ นปริยากร ชนม์พทั ธ์เมธา

จํานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการ
จัดสรร (หุ้น)
12,237,500
605,110
550,000
302,280
110
7,480,000
412,500
412,500
รวม
22,000,000

ในการนี ้ ให้ เ สนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ กรรมการผู้จัด การ มี อ ํา นาจพิ จ ารณากํา หนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

การกําหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสํารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (Book Building)
ราคาเสนอขาย สัด ส่วนการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ การจัด สรรหลัก ทรัพ ย์ไ ม่ ว่าทั้ง หมด หรื อ
บางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง วิธีการจัดสรร วิธีการจองซือ้ การจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการ
จองซือ้ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้น สามัญ ต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปเป็ น ครั้ง แรก (Initial Public Offering) ทั้ง นี ้
ภายใต้กรอบที่สามารถทําได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย ตลอดจนสภาวะของตลาดทุน
ในขณะนัน้

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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(2)

การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
แผนการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3)

การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ และ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่างๆ ของบริษัท

(4)

ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขาย
หุ้น สามัญ ต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปเป็ น ครัง้ แรก (Initial Public Offering) และการนําหุ้น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนําหุน้ สามัญ
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5)

กําหนดแนวทางการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผูม้ ีอุปการคุณ
ตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหน่าย
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษัทที่ออกตราสารทุน
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้ สัดส่วนการจัดสรรหุน้ ให้
บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ ีอปุ การคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 และสัดส่วนของหุน้ ที่จดั สรร
ให้แ ก่ ผู้มี อุ ป การคุ ณ จะต้อ งไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 15 ของหุ้น สามั ญ ที่ เ สนอขายส่ ว นที่ เ หลื อ จาก
Pre-emptive Rights

(6)

กําหนดแนวทางการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด
(มหาชน) (“สกาย”) ที่มีสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทก่อนตามเกณฑ์ โดย
ไม่เกินสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (Pre-emptive Right) ซึ่งรวมถึงสัดส่วนการจัดสรร ราคาเสนอ
ขาย และระยะเวลาเสนอขาย

(7)

การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ น
การทั่วไปครัง้ แรก (Initial Public Offering) และการเข้านําหุน้ สามัญของบริษัทฯ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการมอบอํานาจ หรือถอดถอนการมอบอํานาจ
ให้แก่ตวั แทนใดๆ เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนการดังกล่าว

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อ นที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อ

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปร
สภาพบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนจํากัด จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ขอ้ บังคับตามร่างฉบับใหม่ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนดไว้ โดยให้มีขอ้ ความเป็ นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ าํ กว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคําขอ
ตามคําสั่งของนายทะเบียน
ที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อ

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็ นบริษัทมหาชนจํากัด อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่ได้รบั อนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเอกสารคําขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทตามคําสั่งหรือคําแนะนําของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ อนุมัติให้กรรมการบริษัท รวมทัง้ ผู้รับมอบอํานาจจาก
กรรมการบริษัทมีอาํ นาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จาํ เป็ นในเอกสารดังกล่าวตามคําสั่งหรือคําแนะนํา
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อ นที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสาร
คําขอตามคําสั่งของนายทะเบียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และเอกสารคําขอตามคําสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนี ้
ต่อที่ประชุม

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทชุด
ปั จจุบนั จะสิน้ สภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ดังนัน้ บริษัทฯ จะต้องมีการ
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ขึน้ พร้อมกําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปั จจุบนั จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคล
โดยให้มีตาํ แหน่งดังต่อไปนี ้ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิม
ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ถือหุน้ ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
ชื่อ-สกุล

เป็ นดังนี ้

ตําแหน่ง

1. นายกิตติศกั ดิ์ อมรชัยโรจน์กลุ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2. นายวิวฒ
ั น์ เวทยานุกลู

กรรมการอิสระ

3. นายพิชยั ชัยณรงค์โลกา

กรรมการอิสระ

4. นายบุนยรัชต์ กิติยานันท์

กรรมการอิสระ

5. นายสยาม เตียวตรานนท์

กรรมการ

6. นายปิ ยะ จิราภาพงศา

กรรมการ

7. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ

8. นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

9. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
“นายสยาม เตียวตรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิ ยะ จิราภาพงศา หรือ นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
และประทับตราสําคัญของบริษัท”
โดยกําหนดค่าตอบแทนดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานคณะกรรมการ

เดือนละ

22,000 บาท

เดือนละ

14,000 บาท

ประธานคณะกรรมการ

ครัง้ ละ

16,000 บาท

กรรมการบริษัท

ครัง้ ละ

10,000 บาท

กรรมการบริษัท
2. ค่าเบีย้ ประชุม

หมายเหตุ: กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารของบริษัท ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่ างอื่ น ประธานฯ จึ ง ขอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเลื อกตั้ง กรรมการ และการกําหนดชื่ อและจํานวน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และการกําหนดชื่อและ
จํานวนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนี ้
ต่อที่ประชุม
นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพ
บริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งทําให้กรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ สิน้ สภาพลงตามกฎหมายนัน้ การสิน้ สภาพ
ของกรรมการชุดเดิมดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ก่อนการแปรสภาพบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดได้สิน้ สภาพตามกฎหมายไปด้วย จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุค คลดัง ต่ อไปนี เ้ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ โดยให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวิวฒ
ั น์ เวทยานุกลู

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิชยั ชัยณรงค์โลกา

กรรมการตรวจสอบ

3. นายบุนยรัชต์ กิติยานันท์

กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ อ นุ มัติ ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนี ้
ต่อที่ประชุม
นางสาวภั ท ทิ ร า เหลื อ งวิ ล าศ (เลขานุ ก ารบริ ษั ท ) เสนอให้ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํา หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมต่อครั้ง
(บาท)
(บาท)

ประธาน

18,000

12,000

กรรมการ

15,000

12,000

ประธาน

18,000

12,000

กรรมการ

15,000

12,000

หมายเหตุ: กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารของบริษัท ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อ นที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อที่
ประชุม
นางสาวภัท ทิ ร า เหลื อ งวิ ล าศ (เลขานุ ก ารบริ ษั ท ) เสนอให้ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตั้ง บริ ษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095 และ/
หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4960 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัท
มหาชนจํากัด สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีสิ น้ สุด วันที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ง เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของ
บริษัทฯ รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 4,940,000 บาทต่อปี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้ง ชื่ อ -นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิ ด เห็ น แต่ ไ ม่ มี ผู้ใ ดสอบถามหรื อขอแก้ไขเป็ น
อย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารนํ า หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนี ต้ ่ อที่

นางสาวภัททิ รา เหลื องวิ ลาศ (เลขานุการบริษัท) แจ้งให้ท่ี ประชุมทราบว่ า ตามที่ ท่ี ประชุมได้ลงมติให้
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิให้นาํ หุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีตลาดรอง
สําหรับการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรื อกรรมการผู้จัดการ
มีอาํ นาจในลงนามในเอกสารแบบคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ คําขอให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคําขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ให้มีอาํ นาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย
รวมถึงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจติดต่อ เข้าทํา แก้ไข ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คํารับรอง และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการขอ
อนุมตั ิให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด คู่สญ
ั ญา หรือผูใ้ ห้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนําหุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาํ เร็จลุลว่ ง

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผใู้ ดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็ นอย่าง
อื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก ารนําหุน้ สามัญ ของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการนําหุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) ชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ ่อที่

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ (เลขานุการบริษัท) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่หุน้ สามัญของบริษัทฯ
จะดําเนินการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อทํา
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัทฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผใู้ ดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็ นอย่าง
อื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้วย

2,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
2,000,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านและ
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น.

- ลายมือชื่อ ลงชื่อ_______________________ประธานที
่ประชุม
(นายกิตติศกั ดิ์ อมรชัยโรจน์กลุ )
ประธานกรรมการบริษัท
- ลายมือชื่อ ลงชื่อ______________________เลขานุ
การที่ประชุม
(นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ)
เลขานุการบริษัท

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564)
และงบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code

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

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 3 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

อายุ

50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (วิจยั ) University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม IOD

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558

ตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่อาจทําให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)
2564-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
2561-2564
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2557-2564
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
10 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 นับจากวันที่
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

• คณะกรรมการบริษท
ั 8/8 ครัง้

• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครัง้

• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 ครัง้

การถือหุน้ บริษทั (ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)
• ถือโดยตนเอง
• ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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ชื่อ-นามสกุล

นายปิ ยะ จิราภาพงศา

อายุ

47 ปี

ตําแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

โทรคมนาคม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม IOD

• Director Certification Program (DCP) ปี 2560

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558

• Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558

ตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่อาจทําให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
3 บริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)
2564-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
2561-2564
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2557-2561
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2549-2557
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโทรคมนาคม
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2564-ปัจจุบนั
กรรมการ : บริษัท เอกซ์ดรีม สปิ รติ จํากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ : บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จํากัด
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ : บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
10 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 นับจากวันที่
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

• คณะกรรมการบริษท
ั 8/8 ครัง้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครัง้

การถือหุน้ บริษทั (ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)
• ถือโดยตนเอง
• ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

80,000 หุน้ (0.10%)
ไม่มี

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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ชื่อ-นามสกุล

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

อายุ

50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม IOD

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561

ตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่อาจทําให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
2 บริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)
2564-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
2561-2564
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2560-2561
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2559-2560
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ : บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จํากัด
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ : บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
10 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 นับจากวันที่
แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

• คณะกรรมการบริษท
ั 8/8 ครัง้

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครัง้

การถือหุน้ บริษทั (ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)
• ถือโดยตนเอง
• ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

80,000 หุน้ (0.10%)
ไม่มี

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 16. ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การคัดเลือกในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
หมวด 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ ต ้อ งระบุเ รื่ อ งและเหตุผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุม ไว้ใ ห้ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สบิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)
วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วม
ประชุม ไม่ ค รบเป็ น องค์ป ระชุม ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นข้อ 32. ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ ต ้อ งร่ว มกัน รับ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่จาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม และหากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาํ ต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33. ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง (1) เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้สง่ มอบให้แก่ผรู้ บั หรือผูแ้ ทนของผูร้ บั โดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ในการนีต้ อ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือ พิมพ์
ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มี
เสียงหนึ่ง (1) เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกําหนด
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ฌ) การดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ข้อ 37. กิจการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ และกํา หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 8
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั้น ให้แ บ่ งตามจํา นวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่ ใ นกรณี บ ริษัท ออกหุ้น บุริม สิ ท ธิ แ ละกําหนดให้
หุน้ บุริมสิทธิได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาํ หนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 5
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย

 บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

 บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 สําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ
 บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
2. นิติบคุ คล

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน

2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย  หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนา
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํา เนาเอกสาร
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ  บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท
ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจในหนังสือรับรองนิติบคุ คล
 หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารหรือหลักฐาน

2.2 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํา เนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
หากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึน้ ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร

 หนังสือรับรองนิติบคุ คล
 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจในหนังสือรับรองนิติบคุ คล
 หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 สําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจของนิติบคุ คลของผูม้ อบฉันทะ
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผูร้ บั มอบฉันทะ
• การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตัง้ แต่
วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
 กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม
 บริษัทจะเปิ ดให้เข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2565
ได้ตงั้ แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป
การมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์ท่จี ะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือ
เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี ้
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

ตําแหน่ง

ทีอ่ ยู่

การมีส่วนได้เสีย
พิเศษในวาระทีเ่ สนอ

1. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

62

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระใด

44/44 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60
แยก 18-1-2 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระใด

2. ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์

52

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณา
ข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564)

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ) ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียง
ต่ อ ไป สํา หรับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ห็ น ด้ว ย ไม่ จ ํา เป็ น ต้อ งลงคะแนนเสี ย งผ่ า นแอปพลิ เ คชัน การประชุ ม แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออก
จากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. สําหรับวาระที่ 5 เกี่ ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการ
ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ กดปุ่ มถามคําถาม จากนั้นพิมพ์
คําถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผูด้ ูแลระบบเพื่อเปิ ดกล้องและไมค์
และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนสอบถามและแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
7. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้น
วาระที่ 6 อนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2565 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนเสี ย ง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ยกเว้นวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่อง ตราประทับของบริษัท ซึ่งจะต้อง
ได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน)
8. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ม อบฉัน ทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉัน ทะเท่านั้น การ
ลงคะแนนเสี ย งของผู้รับ มอบฉัน ทะวาระใดไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุไ ว้ใ นหนังสื อ มอบฉัน ทะ ให้ถื อ ว่ า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความ
ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี ้ จะงดออกเสียง
9. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
เสร็จสิน้

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 6
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)
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บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 7.1, 7.2 และ 7.3
คือ
หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ปิ ด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อําเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.1

เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
□ (2) นายกิตติศกั ดิ์
อมรชัยโรจน์กลุ
กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
หรือ
□ (3) ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์
กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ปิ ด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.2

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์
เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
□ (2) นายกิตติศกั ดิ์
อมรชัยโรจน์กลุ
กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
หรือ
□ (3) ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์
กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
□ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระนีเ้ ป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
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□ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
1. นายพิชยั ชัยณรงค์โลกา
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
2. นายปิ ยะ จิราภาพงศา
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
3. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง

□ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

□ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรือ่ ง ตราประทับของบริษัท
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณี ท่ี ท่ี ประชุมมีการพิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ร ะบุไ ว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ท่ีมี การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ

(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนเิ คชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2565 ในวัน ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
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ปิ ด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7.3

(สําหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้ )
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
□ (2) นายกิตติศกั ดิ์
อมรชัยโรจน์กลุ
กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
หรือ
□ (3) ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์
กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
□ มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
□ มอบฉันทะบางส่วน คือ
□ หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
□ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด

เสียง
เสียง
เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
□ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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□ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระนีเ้ ป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
□ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
1. นายพิชยั ชัยณรงค์โลกา
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
2. นายปิ ยะ จิราภาพงศา
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
3. นางสาวรดากานต์ มีแต้ม
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง

□ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
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หนัง สือ เชิญประชุม
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565

□ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรือ่ ง ตราประทับของบริษัท
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(1) หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
(2) หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(3) ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
หนัพงท์สื. (02)
อ เชิ216-5820-2
ญประชุม โทรสาร. (02) 216-5823
ทรศั
สามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจำปี 2565
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนเิ คชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2565 ในวัน ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง
□ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
□ เห็นด้วย

บริษ ัท เทิร ์น คีย ์ คอมมูน ิเคชั่น เซอร์ว ิส จำกัด (มหาชน)

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสียง

