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ที่ STOWER 022/2565 
 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1. สำเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 
2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ไดจ้าก QR Code                
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ประจำปี 2565 
4.  
5. 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 
สารสนเทศของการออกและเสนอขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
7. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 
8. นิยามกรรมการอสิระ และ ข้อมลูเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
หนังสือมอบฉันทะ 
แบบฟอร์มลงทะเบยีนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปแีบบรูปเลม่ 

  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ        
ปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้  
พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้
ทราบถึงกําหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 
(www.set.or.th) ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม 2565  
 ทั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ    
เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม
และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th แล้ว  
 
 

วันท่ี 5 เมษายน  2565 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564  ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 สำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   

 
วาระที่  2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564  

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยสแกน OR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 กรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดได้ โดยสแกน OR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสดุ ณ รอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยสแกน 
OR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
สำหรับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ คำอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยสแกน OR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 2 
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สรุปข้อมลูที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายการ  ประจ าปี  เพ่ิม (ลด) 

 2564 2563  ล้านบาท % 
สนิทรพัยร์วม  851.74 678.95  172.79 25.45% 
หนี้สนิรวม  234.37 528.82  (294.45) (55.68%) 
            
รายไดร้วม  250.41 474.82  (224.41) (47.26%) 
            
รวมค่าใชจ้่าย  309.07 792.75  (483.68) (61.01%) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้  81.92 113.51  (31.59) (27.83%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน  (25.58) 12.55  (38.13) (303.82%) 
EBITDA  (13.58) 30.32  (43.90) (144.79%) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด  (58.66) (317.93)  259.27 (81.55%) 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยสแกน OR Code ในสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 2  
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล  
 ประจำปี 2564 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า 
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   
 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตรา
ที่กำหนดข้างต้นได้  หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงาน
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 15.27 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้    
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งให้ตรง 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็
ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน  3  ท่าน คือ 

1. นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ กรรมการบริษัท 
2. นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง กรรมการบริษัท  
3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้หารือกันร่วมกันเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่
เดิม โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการ  
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง   
 ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 3 
 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กําหนดว่าคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น 
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามกฎหมายว่า
ด้วยกฎหมายมหาชนจํากัด มาตรา 68 กําหนดว่ากรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  ถึงที่สุด
ให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมาย
มหาชนเป็นกรรมการบริษัท คือ 

1. ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ ์ กรรมการบริษัท 
2. นาย พรเทพ  จารุกิจขจร กรรมการบริษัท  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทเพิ่มเติม โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า ไม่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิสัยทัศน์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามวาระ จำนวน 2 ท่าน 
 เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
 2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท 
 3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์  กรรมการ 
 7. นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง   กรรมการ 
 8. นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์  กรรมการ 
 9. นายพรเทพ  จารุกิจขจร  กรรมการ 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมตามวาระ ปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 
 

วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา 
 ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดย
กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง และบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,405,000 
บาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด 
ปี 2565 
(บาท) 

(นำเสนอ) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

วงเงินท่ีขออนุมัติ 1,900,000.- 1,900,000.- 1,900,000.- 
จำนวนเงินท่ีจ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

- 1,405,000.- 1,410,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ โดยสแกน OR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 
1,900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษั ท ซึ่ง
กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน, สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 
 

ตำแหน่ง 

เบี้ยประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ความเสี่ยง 

ประธาน 
มิใช่ผู ้บริหารของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ  

25,000.- 25,000.- 25,000.- 15,000.- 10,000.- 

ประธาน 
ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัท
ในเครือ 

20,000.- - 20,000.- ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

5,000.- 

กรรมการ 
มิใช่ผู้บริหารของบริษัทในเครือ 
 

15,000.- 15,000.- 15,000.- 10,000.- 5,000.- 

กรรมการ 
ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัท
ในเครือ 

5,000.- - 5,000.- ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

3,000.- 

 
ทั้งนี้  บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 
วาระที่  8      พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท นอกจากน้ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนตอ้ง 
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จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ท่ีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่
วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ทั้งนี ้สำหรับปี 2565  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ
บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเท่ากับปี 2564  ดังนี ้
 

รายละเอียด ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 250,000.- 250,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 250,000.- 250,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 250,000.- 250,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 750,000.- 750,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,500,000.- 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  ซึ่งกำหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 
1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศักดิ์   วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 
 แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 
2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท  
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่า
สอบบัญชี ประจำปี 2565 รวม 2 แห่ง จำนวน 350,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบ
บัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่น อันเกิดจากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
อนึ ่ง ถึงแม้ว่าผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู ้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและ 
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บริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื ่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 
 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อบังคับบริษัท 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการในการควบคุมโรค
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ทำให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการ
ประกอบกิจกรรมของภาคเอกชน ซึ่งต้องมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน ต้องดำเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตราพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563  
จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการมีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม โดยให้มีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยขอเพิ่มเติมดังนี้ 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ เพ่ิม 

ข้อ 44  การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดเพียง พระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

กรณีจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามวรรคหนึ ่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดประชุม 

ข้อ 44-52 เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 45-53 ทั้งนั้นเนื้อหายังคงเดิม 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ิม 
 ข้อ 54  การประชุมผู ้ถือหุ ้นนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว
  บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดเพียงพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุม ผ่าน
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน 
  กฎหมาย 
  กรณีจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที ่ตั ้งสำนักงานใหญ่ ของ
  บริษัทเป็นสถานท่ีจัดประชุม 
ข้อ 54-66 เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 55-68 ทั้งนั้นเนื้อหายังคงเดิม 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไข/เพิ ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการประชุม โดยให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเพิ่มเติม ข้อที่ 44 และข้อท่ี 54 
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ทั้งนี้ หลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ข้อบังคับบริษัทซี่งเดิม มี 66 ข้อ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ ทำให้ข้อบังคับบริษัทมีทั้งหมด 
68 ข้อ  
 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3. 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทจึงมึความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 15 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 56 
ข้อ เป็น 71 ข้อ รายละเอียด ดังน้ี 
 (57) ประกอบกิจการการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท 
  รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
  กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ 
  และนอกประเทศ 
 (58)  ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกชนิด ทุกประเภท โครงข่าย
  โทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ ่งให้บริการการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื ่องหมาย สัญญาณ 
  ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ
  สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นหรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือ
  หลายระบบรวมกัน รวมทั้งการประกอบกิจการ อันเกี ่ยวกับโทรคมนาคม วิทยุ คมนาคม และ
  กิจการอื่นท่ีต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน หรือท่ีเกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
  กิจการ และให้บริการดังกล่าวท้ังในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ 
 (59)  ประกอบกิจการและให้บริการกับกิจการที ่ได้รับอนุญาต ได้รับมอบหมาย ได้รับการขอความ
  ร่วมมือ ได้รับการประมูล ที่ได้ประกวดราคา ที่ได้เข้าร่วมการงาน หรือที่ได้เข้าร่วมดำเนินการ
  ตามสัมปทาน จากส่วนราชการ องค์กร ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคล คณะบุคคล หรือ
  เอกชนทั่วๆ ไป รวมทั้งการเข้ารับหรือเป็นผู้เข้าร่วมในกิจการ และที่ได้ให้บริการ หรือที่ได้รับ
  อนุญาต หรือที่ได้รับจ้างทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ และเครื่องมือ เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม 
  หรือกิจการสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท 
 (60)  ประกอบกิจการให้บริการเกี ่ยวกับ สำรวจ ออกแบบ สร้าง ติดตั ้งโครงข่ายโทรคมนาคม และ
  ระบบอุปกรณ์ ทุกประเภท 
 (61)  ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุก
  ประเภทให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่
  ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์
  อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบ และจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน 
  การขนส่งสินค้า และการซื้อขายให้กับ ผู ้ประกอบธุรกิจทั่วไปรวมถึงกิจการอื่นที่เกี ่ยวเนื ่องกับ 
  หรือต่อเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทุกชนิดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (62)  ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์สื่อสาร 
  โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ต่อหน่วยงานราชการ
  หรือองค์การของรัฐ 
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 (63)  ประกอบกิจการเพื่อการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ให้เช่า อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟแวร์ ที่เกี่ยวกับ
  เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม 
 (64)  ประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษาการพัฒนาโปรแกรมและวางระบบเครือข่ายโทรคมนาคม 
  และอินเตอร์เน็ต 
 (65)  ประกอบกิจการพัฒนาเกมส์ออนไลน์ ออฟไลน์ และซอฟแวร์เกมส์สำเร็จรูป 
 (66)  ประกอบกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจทุกประเภท 
 (67)  ประกอบกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 
 (68)  ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเกมส์ เครื่องเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด 
 (69)  ประกอบกิจการเพื่อการผลิต ขาย ส่งออก ให้คำปรึกษา ให้เช่า อุปกรณ์เก็บกักพลังงาน แบตเตอรี่ 
  และสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องทุกประเภท 
 (70)  ประกอบกิจการด้านการสื่อสารไร้สาย อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ และเครื่องมือทุกประเภท ที่ใช้เชื่อมต่อ
  อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
 (71)  ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้ว้ตถุประสงค์ของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา
และมีมติอนุมัติแก้ไข/เพิ ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวม 15 ข้อ อันเกี ่ยวข้องกับการประกอบกิจการ             
ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
 ทั้งนี้ หลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัท เดิม มี 56 ข้อ เพิ่มเติมอีก 15 ข้อ ทำให้วัตถุประสงค์
ของบริษัทมีท้ังหมด 71 ข้อ  
 

วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ใน  ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ทีจ่ําหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นําออกจําหน่าย และเมื่อท่ีประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 
วัน นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมลงมติ  
 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,343,633,540.40 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน 2,696,957,692.30 
บาท โดยมีหุ ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 26,969,576,923 หุ ้น และ หุ ้นสามัญที่ยังมิได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 3,308,998,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หุ้นสามัญที่ยังมิได้นําออกจําหน่าย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่
บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี ้
 การลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นําออกจําหน่าย ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,343,633,540.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,012,733,738.90 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,308,998,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,012,733,738.90 บาท (สี ่พันสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่น

สามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเก้า
สิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 40,127,337,389 หุ้น (สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสน
สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้า
หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 40,127,337,389 หุ้น (สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสน
สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้า
หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 
 

วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเสาโทรคมนาคมให้เช่าในต่างประเทศ และอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการ
สร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งมี
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม และนำไปชำระหนี้เงิน
กู ้ยืมเพื ่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทดีขึ ้น ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และ
ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น 
 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นที ่จะต้อง เพิ ่มทุนของบริษัท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน                   
จำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W4) ในอัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W4) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือจาก Right Offering จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งการจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจำกัด ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งท่ี 4 (STOWER-W4) ปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
ในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถนําเงินท่ีได้จากการ
เพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ 
และกำไรที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring Income) โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรายได้จากงานโครงการในประเทศ
แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความไม่สม่ำเสมอของกระแสเงินสด อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยไม่
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงสามารถสร้างกระแสเงินสดและกําไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชมุสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังน้ี 
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้    : 0.10 บาท ต่อหุ้น 
อัตราส่วนการจัดสรร   : 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ราคาเสนอขาย   : 0.05 บาท ต่อหุ้น 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ : วันท่ี 1 เมษายน 2565 
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4  
(Record Date)     
วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 
      2565 ต ั ้งแต ่เวลา 9.00 น. ถ ึง 15.00 น. ในวันทำการ
      บริษัท 
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครั้งนี้ปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 
 ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่าน้ัน  
 อนึ่ง หากยังมีหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น              
(Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนส่วนท่ีเหลือจาก (Right Offering) ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และหากยังคงมีหุ้นสามัญเพิม่
ทุนเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 
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วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12  ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมของบร ิษ ัท ตามสัดส ่วนการถือหุ ้น ( Rights Offering) ตามวาระที ่  12 ให ้แก่                 
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 4 
(STOWER-W4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแนวทางขยายการลงทุนในธุรกิจเสาโทรคมนาคมให้เช่า        
ในต่างประเทศ และอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไร
เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจการ
ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม และนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษทัดี
ขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งท่ี 4 (STOWER-W4) ดังนี้  
(1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการ
 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอ
 ขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้
 ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคา
 เสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 
 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
 หุ้นท่ีออกใหม่ และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(2) ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไมน่อ้ย
 กว่าหนึ ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ ้นที ่ต่ำกว่ามูลค่าหุ ้นที ่จดทะเบียนไว้ก็ได ้แต่ต ้อง                  
 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดราคาขายให้ชัดเจน โดยบริษัทขอกำหนดราคาขายหุ้นท่ี
 เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 
 0.065 บาทต่อหุ้น 
(3) หุ ้นที ่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดในส่วนนี้ ไม่เข้ าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี          
 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับ      
 หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ บจ.( ว) 
 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
 แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน     
 ซึ่งได้ใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตน 
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วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

คร้ังท่ี 3 (STOWER-W3)  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งท่ี 3 (STOWER-W3)  ซึ่งมีการปรับสิทธิจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จัดว่าเป็นการออก        
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)    
ครั้งท่ี 3 (STOWER-W3) (“การปรับสิทธิ STOWER-W3”) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (STOWER-W3) 
เนื ่องจากบริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของ STOWER-W3 ตามข้อ 6.2 ของ
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) ทั้งนี้ในส่วนของหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของ (STOWER-W3) ที่มีอยู ่ในปัจจุบันมีจำนวน 13,157,760,466 หุ ้นจึงจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก
จำนวน 2,522,342,681 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W3 ดังกล่าว 

  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอํานาจให้  
 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่น
 ใดซึ ่งได ้ร ับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษ ัท เป ็นผ ู ้ม ีอ ํานาจพิจารณากําหนด แ ก้ไขเพิ ่มเติม และ
 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอํานาจใน
 การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและ
 ราคาใช้สิทธิตามข้อกําหนดสิทธิ รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและมี อํานาจดําเนินการ
 ต่าง ๆ ที่จําเป็นและสมควร อันเกี ่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล
 และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
 จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนําหุ้สามัญเพ ิ ่มท ุนเข ้าจดทะเบ ียนเป็น
 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย 

 
วาระที่  15 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) 
ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 12 เพื่อนํามาใช้ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
และชำระหนี้เงินกู้ยืม บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วน
การถือหุ้น  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (“STOWER-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราส่วนการจัดสรร 
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 

 
: 

 
2.70 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 
1 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิ 
อาย ุ
ระยเวลาการใชสิทธิ 

: 
: 
: 

0.06 บาท ต่อหุ้น 
2 ปี 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิได้ทุกวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของ
ทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย”) 
 
ดังนั้น หากวันใช้สิทธิ หรือ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของ
บริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว 

  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญ
แสดงสิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

  บริษัทจะทำการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ปรากฎในตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

   ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล
อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
(2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ  และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
STOWER-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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(3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี ้  
 

วาระที่  16 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เนื่องจากปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
ให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้น
เพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า  และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนด
วัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการ
ระดมทุน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ และกำไร
ให้แก่บริษัทได้อย่างทันท่วงท ี 
 คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 809,087,307.60 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
เพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว ในกรณีที่บริษัท มีความจำเป็นใน
การใช้เงินลงทุน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 5,393,915,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น

ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.060  บาท หรือ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,696,957,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่
ต่ำกว่า 0.060 บาท 

ในการนี้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้

(1) พิจารณากําหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชื่อผู ้ถือหุ ้นที ่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 
ระยะเวลาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น และการกําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น 

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดําเนินการอื่น
ใดท่ีจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
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(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546  
 นอกจากน้ี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ต้องไม่เข้าข่าย
เป็นราคาตํ่าตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชําระ
แล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหต้้อง
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั ่วไป (General Mandate) ในครั้งนี ้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ ่มทุน    
(F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

วาระที่  17 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 
(STOWER-W4) (4) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) และ (5) เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (STOWER-W3)  
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,525,208,850.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,012,733,738.90 บาท         
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,537,942,589.10 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนจำนวนไม่เกิน 
35,252,088,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
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ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น
ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 17,979,717,949 หุ้น 
(2)  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 STOWER-W4     
จำนวน 6,659,154,796 หุ้น 

(3)  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป   
       (General Mandate) 
(4)  เพื่อรองรับการปรับสิทธิ STOWER-W3 

จำนวน 
 

จำนวน 

8,090,873,076  
 

2,522,342,681 

หุ้น 
 
หุ้น 

และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี ้

  

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,537,942,589.10 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสอง

พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 75,379,425,891 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนสอง

หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามัญ 75,379,425,891 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนสอง

หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 ทั้งนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 

วาระที่  18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม ่  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 12 วาระที่ 13
วาระที่ 14 วาระที่ 15 และวาระที่ 16 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณา
อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  
 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่
กําหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด
แล้วเท่าน้ัน 

   ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
รอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิม          
ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น
และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำ
คำเสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ”) เว้นแต่ผู ้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัทฯ       
ตามประกาศท่ีเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้
จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท่ีได้ออกจำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท 
 
  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัท 
อาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื ่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรพัย์ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบรษิัทมี
มติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 
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  ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า บริษัทซึ่งดำเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดราคาขายให้ชัดเจน บริษัทฯขอกำหนดราคาขายหุ้นที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายไม่ตำ่กว่า 
0.065 บาทต่อหุ้น  
  โดยหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดในส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 
1 ปี ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 
17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนซึ่ง
ได้ใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตน 

   ในการดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็นได้ตาม
สมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ     
ถือหุ้น (Rights Offering) สําเร็จลุล่วง โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของ
  บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการออก
  และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมาย
  หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ  
(2) กําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวท้ัง 
  จํานวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
  ชําระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกําหนด
  สิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(3) ลงนามในแบบคําขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทน
  ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
  กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
  สัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจ 
  ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคําสั ่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจด
  ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
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2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
อัตราส่วน 2.70  หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

   ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ 
 บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและ
 เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
   และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
 (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ  และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
   ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อน
   ผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการออก
   ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 รวมถึงหุ้น
   สามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น
   หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร 
   ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี ้  

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จำนวนหุ้น 

ร้อยละต่อ 
ทุนชำระแล้ว1/ 

ราคาเสนอขาย 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธ ิ

5,393,915,384 
- 

ไม่เกินร้อยละ 
20 ของทุน
ชำระแล้ว 

ไม่ต่ำกว่า 0.060 

บุคคลในวงจำกัด หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธ ิ

2,696,957,692 
- 

ไม่เกินร้อยละ 
10 ของทุน
ชำระแล้ว 

ไม่ต่ำกว่า 0.060 

  รายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนเพื ่อรองร ับการเพิ ่มทุนแบบมอบอำนาจทั ่วไป (General 
 Mandate) ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

    ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้
 คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้
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(1) พิจารณากําหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุน         

ซึ ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชื่อผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุน 
ระยะเวลาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น และการกําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอี ยดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น 

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดําเนินการอื่นใดท่ี
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี ่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว  

4.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)  ซึ่งมีการปรับสิทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จัดว่าเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (STOWER-
W3) (“การปรับสิทธิ STOWER-W3”) 

   นอกจากนี้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา       
 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบรษิัทและ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
 หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจพิจารณากํ าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
 และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวรวมถึงมีอํานาจใน
 การเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
 สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกําหนดสิทธิ รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
 อํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
 การให้ข้อมูลและการยื ่นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝ าก
 หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนํา หุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย 
 
วาระที่  19 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - 
 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยการประชุมครั้งนี้เปน็
การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 
19 เมษายน 2565 ถึง วันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 8.00-17.00 น. ซึ่งบริษัทได้แนบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10   

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการ
บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถาม และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ -สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail) ที่
สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 ตามช่องทางดังต่อไปนี้:  
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• E-mail :  com.secretary@skytower.co.th 

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง สำนักเลขานุการบริษัท 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 10510 
 

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยมอบ
ฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8  
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือสามารถ Download ได้จาก https://skytower.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การ
ประชุมผู้ถือหุ้น/ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ   

• สำหรับผู้ถือหุ้นท่ัวไปใช้ได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

• ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ     
ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้   

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามส่งที่ส่งมาด้วย 10 และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัท
ล่วงหน้า ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (นายธนาธิป อุปัติศฤงค์) 
               ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:com.secretary@skytower.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 
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รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 
 

 
 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้

พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทน
รูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัส  คิวอาร์ 
(QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
การใช้งานผ่านระบบ Android และ ระบบ IOS ต้องดาวน์โหลด แอพพลิเคช่ัน สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน 
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดดูที่ข้อความนั้น เพ่ือดูเอกสารประกอบการประชุม 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 

    (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และLine เป็นต้น 
 
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

• เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

• เลือก QR Code 

• สแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 
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 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 
   
1.   ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

 
1.1 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์   

• อาย ุ   :  53  ปี 

• สัญชาติ    :  ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท 
:  กรรมการบริหาร 
:  รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญช ี
:  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท        
 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
-     ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (Coursework) 
-     ปริญญาโท     บัญชีมหาบณัฑิต (บัญชีบรหิาร) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-     ปริญญาตรี     บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน)        
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

• การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2022 
 

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง :  
กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลอืก
ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย  และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 
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• จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  : -ไม่เคย- 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ   : 3 ปี 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   : ด้านการเงินและบัญชี  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : -ไม่มี - 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  -ไม่มี- 
 

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่ง  
ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท SkyTowers Infra Inc. 

ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Investment Pte.,Ltd. 
ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore Pte.,Ltd. 
ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Network Pte.,Ltd. 

ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อัลตร้า เอเชีย 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม   -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 

 

• คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-     คณะกรรมการบริษัท   0/0 ครั้ง 
-     คณะกรรมการความเสี่ยง 0/0 ครั้ง  
-     คณะกรรมการบริหาร             2/2 ครั้ง 
-     สามัญผู้ถือหุ้น   0/0 ครั้ง 
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1.2  นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 

• อาย ุ   : 60 ปี 

• สัญชาติ    : ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   
:  กรรมการบรหิาร 
:  รองกรรมการผู้จัดการสายบริการองค์กร  
:  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท        
 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
-    ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Simon Fraser University, Canada. 
 

• การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
       -    Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 
       

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง :  
กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 
 

• จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  3 ปี   (ตั้งแต่ ปี 2562) 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ    :  3  ปี  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      :  -ไม่มี- 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการจัดการงานต่างประเทศ 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  -ไม่มี- 
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• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย   จำนวน  4  แห่ง 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท SkyTowers Infra Inc. 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Investment Pte.,Ltd. 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore Pte.,Ltd. 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อัลตร้า เอเชีย 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม     -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 

 

• คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท     8/9 ครั้ง 
-      คณะกรรมการความเสี่ยง   5/5 ครั้ง 
-      คณะกรรมการบริหาร    9/9 ครั้ง     
-      สามัญผู้ถือหุ้น     1/1 ครั้ง 
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1.3  นางสาว วรรณา  เมลืองนนท์ 

• อาย ุ   : 53  ปี 

• สัญชาติ    : ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   
:  กรรมการอิสระ 
:  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
:  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: 
-     ปริญญาโท  บริหารธรุกิจบณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-     ประกาศนียบัตรสอบบัญชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-     ปริญญาตรี  บัญชีบณัฑิต   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

• การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 5/2016 

- Audit Committee Program – ACP  รุ่นที่ 42/2013 

- Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 
 

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : 
กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่
บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา 
 

• จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  : 6 ปี   (ตั้งแต่ ปี 2559) 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ   : 3  ปี  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : -ไม่มี- 
     (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   : ด้านบัญช ี
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• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย          -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม          -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวน 2 แห่ง 
ปี 2537-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จำกัด 
ดำรงตำแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 

• คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท     2/2 ครั้ง 
-      คณะกรรมการตรวจสอบ   2/2 ครั้ง     
-      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   0/0 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น     0/0 ครั้ง 
 

2.  ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ์
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอซึ่งมี 
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
นางสาว วรรณา เมลืองนนท์ 

การถือหุ้น 
-  จำนวนหุ้น 
-  สัดส่วนของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย  ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
(1)  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงานลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี 
       ได้รับเงินเดือนประจำ 

 
 

ไม่ม ี

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ) ไม่ม ี

(3)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่ม ี

(4)  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน 
      หรือการกู้ยืมเงิน)  โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
ไม่ม ี
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม  
 

1. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์

• อายุ     :   66 ปี    

• สัญชาติ    :   ไทย 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 ปริญญาเอก  การจัดการธุรกิจ (Doctor of Management) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
 ปริญญาโท  การจัดการธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

• การอบรมหลักสูตรจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
 ปี 2565  IOD RFP5 Director Refreshment Program Feb 17,2565 
 ปี 2558  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
 ปี 2553  TLCA Executive Development Program (EDP)  
 ปี 2553  Audit Committee Program (ACP)  
 ปี 2545  Director Certification Program (DCP)  
 

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง :  กรรมการบริษัท  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว

 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
 ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการ
 ทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
 กฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ    : 3 ปี 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ    : ด้านบริหารและการเงิน  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       : -ไม่มี - 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     :  -ไม่มี- 
   

• ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน :  
2564-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนด

 ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
 

กันยายน 2564-มกราคม 2565 ที่ปรึกษาบริหารทางด้านการเงิน และการบริหาร บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า  
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ. บางกอก โพสต์ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 
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2561- มกราคม 2565         กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. บางกอก โพสต์ 

    กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
    เลขานุการบริษัท บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
    เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแล
    กิจการที่ดี บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
 
 2559–2561                    กรรมการ บมจ. บางกอก โพสต ์
 

2542-สิงหาคม 2564         ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยการเงิน และรองประธานบริหารอาวุโสฝ่าย
    การเงินและบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  

  

• การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
กุมภาพันธ์ 2565-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลท์ จำกัด 
 

2564-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 
 

2564-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                                               
 บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 
2561-มกราคม 2565   กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด 

 
2556-2563    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด 

     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ 
     จำกัด 
     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ 
     จำกัด 

 

• ประสบการณ์อื่นๆ 
โรงพยาบาลพญาไท 
บริษัทในเครือโอสถสภา 
บริษัท เชสแมนฮตัตั้น ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีคิวริตี้ จำกดั 
บริษัท อาเธอร์แอนเดอรเ์ซิน จำกดั (ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น KPMG) 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม  

 

1. นายพรเทพ  จารุกิจขจร  

• อาย ุ    :  48 ปี 

• สัญชาติ    :  ไทย 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  :    
ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาตรี  วิศวกรรมบณัฑิตเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• การอบรมหลักสูตรจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : 
ปี 2559   Company Secretary Program (CSP) 72/2016 
ปี 2558   Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 

 

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง :  กรรมการบริษัท  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่าง
พร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ    : 3 ปี 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ    : ด้านปฎิบัติการ  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       : -ไม่มี - 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     :  -ไม่มี- 

• ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน  
2558-2565  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส/ 

เลขานุการบริษัท บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) 
 

2558   กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส/ 
เลขานุการบริษัท บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วสิ จำกัด 

 

2557-2558  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบัติการ  
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

• ประสบการณ์การทำงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2555-2557  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายปฏิบัติการและความปลอดภัย  
  บริษัท เวิลด์แกส๊ (ประเทศไทย) 

 

2553-2555  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายปฏิบัติการและความปลอดภยั   
  บริษัท เวิลด์แกส๊ (ประเทศไทย) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี  3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,525,208,850.20 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังจากการ
ลดทุน จำนวน 4,012,733,738.90  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,537,942,589.10   บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 35,252,088,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) (4) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) และ (5) เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ฉบับน้ี 
 
1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ 

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย

มีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนในระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565  ในวันทำการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือ

หุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่าน้ัน 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ใน

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ี

เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดง

ความจํานงจองซื้อเกินกว่าสิทธ ิ

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 



 

62 
 

 

(ข)  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

รอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่  จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ

ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวน

หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชําระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) ให้ทําการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย

และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนําสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจํานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุ้นที่จะ

ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชําระค่าจองซื้อแล้ว 

ทั้งนี้ ให้ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มหีุ้นเหลือจากการจัดสรร 

 (3)  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือกจากการจัดสรรให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขาย
หุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไมเ่ป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และไม่ต่ำกว่าราคา 0.065 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกวา่

หนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดราคาขายให้ชัดเจน บริษัทฯขอกำหนดราคาขายหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.065 บาทต่อหุ้นโดยหุ้นที่

จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดในส่วนนี้ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period)  เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิใน

ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 17/2558 เรื ่อง การกำหนด

ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนซึ่งได้ใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตน 

 (4) ในกรณีที ่มีผู ้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นและ
  บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
  เพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำ
  เสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
  (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีาร
  ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ 
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  ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯตามประกาศที ่เกี ่ยวกับการ
  เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
 (5) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้ อรายใดหาก

การจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่
กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้น
ที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

 (6) ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือรอง
ประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท 
และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราว
เดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออก

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights Offering) 

สําเร็จลุล่วง โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง  

(ก) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใ ด 

หากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับของต่างประเทศ  

(ข) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด 

(ค)  กําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวท้ังจํานวน หรือหลาย

คราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดใน

การจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน  

(ง) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุก 
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ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(จ)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจ ดําเนินการ

ต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ที ่ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญใหม่ต่อ          

1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อายุใบสำคัญแสดง
สิทธิ 

: 2 ปี 

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิ : 0.06 บาท ต่อหุ้น  
ระยะเวลาการใ ช้
สิทธิ 

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกว่าภายใน 5 วันทำ
การ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุด ทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการ
ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การแสดงความจำนงการใช้
สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 
วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ปรากฎอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: 

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (“STOWER-W4”) 

ทั้งนี้การกําหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)  เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาที่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 3 (STOWER-W3) (“การปรับสิทธิ STOWER-W3”) 
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายช่วงใดช่วงหนึ่งที่คำนวณส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 

ของราคาตลาดแล้วเป็นผลให้ราคาเสนอขายมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาเสนอ

ขายดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.05 บาทต่อหุ้น  
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1.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 5,393,915,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) หรือ ในราคาขายไม่ต่ำว่า 0.60 บาท หรือ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,696,957,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายไม่ต่ำ

ว่า 0.60 บาท  

ในการดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  ( General 
Mandate) ให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้
(1) พิจารณากําหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จํากัดเฉพาะวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชําระ
ค่าหุ้น และการกําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว เป็นต้น 

(2)  เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี ้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไมเ่ป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และ

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546  

นอกจากน้ี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกลา่ว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็น

ราคาตํ่าตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชําระแล้วของ

บริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบ

มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป ท้ังนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญ 



 

66 
 

 

เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบรายงานการเพิ่ม

ทุน (F 53-4)  

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ 899 ล้านบาท โดย

บริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการลงทุนในโครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการ

มือถือในประเทศฟิลิปปินส์ และเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จำนวนเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 99 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกวา่ที่

คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับในส่วนของการออกหุ้ น

สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจํานวนประมาณ 399.58 ล้านบาท 

โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับดังกล่าว เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต  

นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) นั้น 

เป็นทางเลือกในการระดมทุนที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนและระยะ เวลาในการดำเนินการเพื่อขอ

อนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นทุกครั้งท่ีต้องการเพิ่มทุน เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทนั

ต่อความต้องการและสภาวะการณ์ และ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจาก

การขยายธุรกิจในอนาคต 

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

2.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ภายหลังการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจํานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ

การออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน

เลย บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอ

ขายทิ้ง ทําให้จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมี

อยู่เลย และผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน

กว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธกิาร

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้  
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= จำนวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

 จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

  

= 17,979,717,949 

 26,969,576,923+ 17,979,717,949 

  

= ร้อยละ 40.00 

2.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 หากผู้ถือหุ้นที่

ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจํานวนท่ีได้รับสิทธิ 

จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ี

ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้ง

จํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การ

คํานวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ 

STOWER-W4 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจํานวน) 

= จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
จํานวนหุ้นชําระแล้วหลังเสนอขาย RO + จํานวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ STOWER-W4 

  

โดยที ่
จํานวนหุ้นชําระแล้วหลังเสนอขาย RO = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จํานวนหุ้นเสนอขาย RO 

44,949,294,872 = 26,696,576,923+17,979,717,949 

= 
           6,659,154,796 

 44,949,294,872 + 6,659,154,796 

= ร้อยละ 12.90 

2.1.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) ยังไม่

สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนที่จะออกและเสนอขาย รวมทั้งยังไม่ได้มีการ

กำหนดลักษณะการจัดสรร 
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2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

2.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights 

Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแตล่ะ

ราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จน

มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคํานวณ ผลกระทบ ได้

ดังนี ้

• Price dilution = ราคาตลาด-ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
       ราคาตลาด 
    = (0.0836-0.0702) 
          0.0836 
  Price dilution = 0.1608  

    = 16.08% 

• Price Dilution 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดxจำนวนหุ้นชำระแล้ว)+(ราคาROxหุ้นRO)+(ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับSTOWER-W4) 

                                                   (จำนวนหุ้นชำระแล้ว+หุ้นRO+หุ้นรองรับSTOWER-W4) 
                                           =(0.0836x26,969,576,923)+(0.0500x17,979,717,949)+(0.06x6,659,154,796) 

        (26,969,576,923+17,979,717,949+6,659,154,796) 

    = 3,553,191,815.97      
       51,608,449,668 
    = 0.0688 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ ติดต่อกัน

ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2565 - 17 มีนาคม 2565) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง เท่ากับ 0.0836 

บาท 

2.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตาม

จํานวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีได้รบั

ใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื ่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้ง

จํานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคํานวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้

สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ 
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หุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 นั้น มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจํานวน) 

= ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO – ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

 ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO 

= 
0.0702 – 0.0688 

     0.0702 

= ร้อยละ 1.99 

โดยที ่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

= (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแลว้ก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จำนวนหุ้นเสนอขาย RO) + เงินท่ีได้รับจาก

การแปลงสภาพใบสำคญัแสดงสิทธิ STOWER-W4 

 จำนวนหุ้นที่ชำระแลว้ก่อน RO + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จํานวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

= 
(0.0836 x 26,969,576,923) + (0.050 x 17,979,717,948) + 399,581,251.68 

 26,969,576,923 + 17,979,717,948 + 6,659,154,796 

= 0.0688 

2.2.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) 

ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขาย 

 

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ตาม

รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 และเพื่อ

รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) 

3.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)และ

เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงิน

จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 โดยบริษัทจะนําเงินที่ได้รับการจาก

การเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น สําหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 
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ทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ STOWER-W4 โดยบริษัทจะนําเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื ่อวัตถุประสงค์ตาม

รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น 

3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้ง

ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี้มีความ

เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้นท้ังหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนท่ีจะนํา

เงินท่ีได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถ

ระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ 898.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินตาม รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 

ข้างต้นภายใน ปี 2565 นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ STOWER-W4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เต็ม

จํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ 399.58 ล้านบาท  

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ( Rights 

Offering) และเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามแผนการจัดหา

แหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียด

ที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring 

Income) ให้แก่บริษัท โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรายได้จากงานโครงการในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความไม่

สม่ำเสมอของกระแสเงินสด, เพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 

อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดและกําไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและ

ฐานะการเงินท่ีดียิ่งขึ้น 

4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมดัระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการ
เรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
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กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบ
ในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการ
ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

  ลงลายมือช่ือ

 ..............................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม               

                                   (นายธีรชัย  ลีนะบรรจง)     (นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์) 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
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(F 53-4)  

แบบรายงานการเพ่ิมทุน  
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 
ข้าพเจ้า บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการ ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 
1.  การลดทุนและการเพ่ิมทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน/เพิ่ม
ทุน จดทะเบียนบริษัทดังนี ้

1.1 ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 330,899,801.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,343,633,540.40 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,012,733,738.90 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 3,308,998,015 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.10 บาท คงเหลือหุ้นไว้ 13,157,760,466 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ STOWER-W3 มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท  

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,012,733,738.90 บาท เป็น 7,537,942,589.10 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 35,252,088,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(ต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

 
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงิน 

หุ้นสามัญ 27,161,215,426 0.10 2,716,121,542.60 

 
แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 8,090,873,076 0.10 809,087,307.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที ่6 

✓ 
 

✓ 
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2.   การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินโดยมี  

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

-ผู้ถือหุ้นเดิม  
 (Right Offering) 

17,979,717,949 1.5  หุ้นเดิม ต่อ   
1 หุ้นใหม่ 

0.05 บาท 23 พ.ค ถึง 10 มิ.ย 
2565 

โปรดดูหมายเหตุ
ท้ายตาราง 

-บุคคลในวงจำกัด หุ้นท่ีเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วน 

- ไม่ต่ำกว่า 
0.065 

  

-เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ STOWER-
W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม ที่จองซื้อและ
ชำระค่าหุ้น 

6,659,154,796 2.70 หุ้นสามัญ
ใหม่ที่จองซื้อ

และชำระค่าหุ้น 
ต่อ 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดง
สิทธ ิ

0.00 บาท  0.06 บาท 
 (ราคาใช้สิทธิ) 

โปรดดู
รายละเอียดโดย

สรุปของ 
STOWER-W4 
ตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 2 
-เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ STOWER-W3 

2,522,342,681    ราคาใช้สิทธิใหม่ 
ไม่ต่ำกว่า 0.05 

บาทต่อหุ้น 
      

หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 27,161,215,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน  17,979,717,949 หุ้น โดยเสนอขายในราคา หุ้นละ 0.05 บาท 
คิดเป็นเงินจำนวน 898,985,897.45  บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) จำนวน 
6,659,154,796 หุ้น  และออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ  STOWER-W3  จำนวน  2,522,342,681 หุ้นโดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี ้
 1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายช่ือผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  
ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.05 บาท 
(ห้าสตางค์)  ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยบริษัท
กำหนดวันจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  23 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 
15.00 น. ในวันทำการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1.1  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
จัดสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองเกินกว่าสิทธิของตน 
ในราคาเสนอขายท่ีเท่ากัน โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แกผู่้
ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังนี้ 
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 (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว 
ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิม
ของผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้
ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีปิดรับการจองซื้อหุ้น 
 (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าว 
ให้จัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย 
 (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
 (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น 
จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้ถือหุ้นแต่
ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว  
 1.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและสง่ผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือ
ครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมี
หน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรพัย์
เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่
เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
 1.3 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หาก
การจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท่ีได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท 
 1.4 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัท อาจเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าว
ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่เปน็
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามี
การขาดทุนจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดราคาขาย
ให้ชัดเจน บริษัทฯขอกำหนดราคาขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคา
เสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.065 บาทต่อหุ้น  
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 โดยหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดในส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent 
period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรอืหลักทรัพยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายตอ่
ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนซึ่งได้ใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตน 
 1.5 ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รอง
ประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน 
เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นท่ีได้รบัจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสดุ และไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล ะตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้มีสิทธิในการเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของหุ้นให้ทำการปัดเศษท้ิงทั้งจำนวน 
 ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
(Record Date) คือวันที่  1 เมษายน 2565  อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิและรายละเอียดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
 2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลคา่ใน
อัตราส่วน  2.70 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) (ในกรณีมีเศษของหุ้นใหป้ัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.06 บาท ต่อหุ้น 
 3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)  เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 
Rights Offering ในราคาที่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) (“การปรับ
สิทธิ STOWER-W3”) 
 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท สกาย ทาวเวอร์  จำกัด (มหาชน) (STOWER-W3) โดยที่การปรับสิทธิ STOWER-W3 คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ที่มีการซื้อขาย
ติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกาศ เครื่องหมาย “XR”) (ไม่ใช้บังคับกับกรณีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W3  เนื่องจากราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ
ราคาตลาดหรือมีส่วนเพิ่มจากราคาตลาด) 
 
 
 
 
 



 

76 
 

 
 ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสำหรับการคำนวณการปรับสิทธิ STOWER-W3 ยังมีความไม่แน่นอน โดย
บริษัทได้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ STOWER-W3 โดยคำนวณจาก
สถานการณ์ที ่อาจเป็นไปได้ ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่จำนวนหุ้น ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื ่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิ 
STOWER-W3 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2565 เพื่อให้อนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้น
เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W3 
 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบรษิัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้  
 (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การ
ชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวัน
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น  
 (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว  
 (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว 
 4.  ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการปัดเศษหุ้นท้ิงทั้งจำนวน 
 
2.2   แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จำนวนหุ้น 

ร้อยละต่อ 

ทุนชำระแล้ว1/ 

ราคาเสนอขาย 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

5,393,915,384 

- 

ไม่เกินร้อยละ 20 

ของทุนชำระแล้ว 

ไม่ต่ำกว่า 0.06 โปรดพิจารณา 

หมายเหตุ 1-5  

บุคคลในวงจำกัด หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,696,957,692 

- 

ไม่เกินร้อยละ 10 

ของทุนชำระแล้ว 

ไม่ต่ำกว่า 0.06 โปรดพิจารณา 

หมายเหตุ 1-5 
1/ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
หมายเหตุ: 

1.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้
 ถือหุ้นเพื่อ พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษ ัท เป ็นผ ู ้ม ีอ ํานาจในการกําหนดและเปลี ่ยนแปลง
 รายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอํานาจทั ่วไป (General Mandate) 
 ดังนี ้
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 (1) พิจารณากําหนด แก้ไขหรือเปลี ่ยนแปลงเงื ่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง
  รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลา
  เสนอขาย การชําระค่าหุ้น และการกําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น 
 (2)  เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่
  จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
 (3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
  สามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
  หน่วยงานกํากับดูแล ที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด 
  หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
  เพิ่มทุนดังกล่าว 
2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศ
 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และ
 ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียน
 ในรายการที่เกี่ยวโยง กัน พ.ศ. 2546 
3. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็นราคาตํ่าตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
 กํากับตลาดทุนที ่ ทจ. 72/2558 เรื ่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
 วงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะ ไม่ตํ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อย
 กว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้
 เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
4. ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชําระแล้ว
 ของบริษัท ฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่ม
 ทุนแบบมอบอํานาจ ทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดําเนินการ
 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กําหนดให้
 ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
5. ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัท
 จะดําเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจํานวน 
 

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 โดยกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (Record Date)  
 
4. การขออนุญาต ลดทุน/เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข  
 การขออนุญาต (ถ้ามี)   
 4.1  บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจด
  ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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 4.2  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก และจัดสรร
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมของ
  บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้
  สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
  เอ็ม เอ ไอ 
 4.3  บริษัทฯจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ที่ออก
  เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4   
  เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
 5.1  สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
  เสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้แก่ บุคคลใน
  วงจำกัด (Private Placement) และเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  จำนวนไม่เกิน 899 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังนี้ 

 (1)  เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการมือถือระยะยาวในประเทศฟิลิปปินส์ และ                 
  เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนเงินไม่เกิน 600 ล้าน
  บาท 
 (2)  เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท  
 (3)  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 99 ล้านบาท 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น 

 5.2  สำหรับเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 
 (1)  เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการมือถือระยะยาวในประเทศฟิลิปปินส์ และเพื่อ
  การขยายโอกาสทางธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต 
 (2)  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 6.1 สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 และเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(1)  เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศ 
(2)  เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ 
(3)  เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน กรณีที่มีโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศและการขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดกำไร,  ใช้เป็น
 เงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำ
 กำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้าน
 ของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน / 
  จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
          บริษัทฯขอเรียนว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบสรุปรายละเอียด
 เบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (STOWER-W4)  
 
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 18 มีนาคม 2565 
2 วันกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 

และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ทั้งนี้สิทธิ
ในการเพิ่มทุนยังไม่มีความแน่นอน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
วันท่ี 1 เมษายน  2565 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันท่ี 28 เมษายน 2565 
4 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 
ภายใน  14 วันนับแต่วันที่

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 
5 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering)  

 
23  พฤษภาคม 2565 
ถึง 10 มิถุนายน 2565  

ในวันทำการบริษัท 
6 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่

ปิดการจองซื้อและชำระคา่
หุ้น 

 บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
                           
 
 
 
  
 ลงลายมือช่ือ..........................................................................................................กรรมการผูม้ีอำนาจลงนาม               
                       (นายธีรชัย  ลีนะบรรจง)        (นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์) 
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สรุปรายละเอียดเบ้ืองต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังท่ี 4 (STOWER-W4)  
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

1.รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท 

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “STOWER-W4”)  

ชนิด ระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วัตถุประสงค์และความจำเป็น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
จำนวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 6,659,154,796 หน่วย 
ลักษณะการจัดรสรร จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออก
เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น  (Rights Offering) ใน
อัตราส่วนการจัดสรร 2.70 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)  

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0.00 บาท 

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 0.06 บาทต่อหุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย  มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได ้1 หุ้น (เว้น

แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสทิธิ

ได้ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี 
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะ
ตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกว่าวภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุด ทำการของบริษัท ให้
เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้
สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การแสดงความจำนงการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้
แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

การยกเลิกความจำนงในการใช้สิทธิ ไม่ว่ากรณีใดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความ
จำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากได้แจ้งความจำนงดังกล่าวกับ
บริษัทแล้ว 

สิทธิประโยชน์อื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะมีสิทธิ
และสภาพหุ ้นเท่าเทียมกับหุ ้นสามัญของบริษัท ที ่ออกไปก่อนหน้านี ้ทุก
ประการ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที ่7 
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ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมา

จากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาหุ้นท่ีคำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น 
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 
90 ของราคาหุ้นท่ีคำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่
ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แกผู่้
ถือหุ้น 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
สิทธิ 

(ฉ) เมื่อกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับท่ีกำหนดไว้ตาม ข้อ 1-5 ข้างต้น ที่ทำ
ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทำหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน 

เง่ือนไขอื่น ๆ ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเสนอขาย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้ ซึ ่งรวมถึงการนำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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2.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคร้ังนี้ 
 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W4) จำนวน 6,659,154,796  หน่วย    ทำให้
เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 17.70 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 0.0836 บาท ต่อหุ้น ซึ่ง
คำนวณจากราคาปิดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันท่ี 18 มีนาคม 2565) แต่
ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ 

• Price Dilution 
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดxจำนวนหุ้นชำระแล้ว)+(ราคาROxหุ้นRO)+(ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับ
STOWER-W4) 

                                                              (จำนวนหุ้นชำระแล้ว+หุ้นRO+หุ้นรองรับSTOWER-W4) 
                                           = (0.0836x26,969,576,923)+(0.0500x17,979,717,949)+(0.06x6,659,154,796) 

        (26,969,576,923+17,979,717,949+6,659,154,796) 
    = 3,553,268,729 
     51,608,982,400 
    = 0.0688 
  Price dilution = ราคาตลาด-ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
       ราคาตลาด 
    = (0.0836 - 0.0688) 
          0.0836 
  Price dilution = 0.1770  
    = 17.70% 
  
 แต่หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (STOWER-W4) ทั้งจำนวน 6,659,154,796 หน่วย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 12.90 โดยมีรายการคำนวณ ดังน้ี 
 

• Control Dilution 
=  จำนวนหุ้นท่ีรองรับ STOWER-W4 
 (จำนวนหุ้นชำระ+จำนวนหุ้นท่ีรองรับ STOWER-W4) 
=        6,659,154,796 
 (44,949,294,872+6,659,154,796) 

      Control dilution = 12.90% 
 
ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ข้างต้นจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W4) 
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การคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 
= (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้)+จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่

รวมที่จัดรองรับ ESOP CD หรือ ESOP Warrant (จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่
จะออกใหม่จะเสนอขายควบคู่กับ Warrant ครั้งนี้) 

=  (13,157,760,466 + 6,659,154,796) x 100 
     26,969,576,923 + 17,979,717,949 
 
= 19,816,915,262 x 100 
         44,949,294,872 
 
= 44.08% 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
 บริษัท  สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้  ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ  หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ  ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้  หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล นางสาว วรรณา  เมลืองนนท ์
อายุ (ปี) 53 ปี 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจบณัฑติ   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-  ประกาศนียบัตรสอบบญัชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑติ   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 5/2016 

- Audit Committee Program – ACP  รุ่นที่ 42/2013 

- Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 

ประวัติการทำงาน ปี 2537 ถึงปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลัส คอนซลัแตนท์ จำกัด 
ปี 2561 ถึงปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จำกัด 
ปี 2559 - ปี 2564   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                          บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่
จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท        2/2   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   2/2    ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่มี- 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไ้มส่ามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
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 ชื่อ – สกุล นายเพียรชัย  ถาวรรัตน ์

อายุ (ปี) 64 ปี 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 

ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
    (Doctor Candidate) 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสาน
มิตร 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Director  Certification  Program (DCP 198)   
- Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) 
- Ethical Leadership Program (ELP 8/2560) 

ประวัติการทำงาน ปี 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบจก. ไทยไพรเวทโพสต์ 
ปี 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ.พีซีทีเอเชียประกันภัย จำกัด สปป.ลาว 
ปี 2547- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไวน์เลคเจ้นท์ 
ปี 2540-ปัจจุบันประธานกรรมการบจก. พีซีทีบี 
ปี 2540-ปัจจุบันประธานกรรมการบจก. พีซีทีแอล 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
คร้ังนี้ 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท        8/9   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   10/10 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน  ประจำ  -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่มี- 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไ้มส่ามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล ดร.นที     นาคธนสุกาญจน ์

อายุ (ปี) 57 ปี 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510 

ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต (การเงิน) โครงการปริญญาเอกร่วม   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบันบณัฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 134/2017 

ประวัติการทำงาน ปัจจุบันอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สาขานวัตกรรมดิจิตลัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ย
ประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท        9/9  ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  10/10 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจำ 

              -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)               -ไม่มี- 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไ้มส่ามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ               -ไม่มี- 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ  44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร 

 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ(ถ้ามี) 
ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไมน่้อย
กว่าสามวัน 

ข้อ48. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีใบหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 
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ข้อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง

ลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ 
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การลงคะแนนลับอาจจะกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียง
หนึ่ง 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ   กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
ข้อ 22. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยสุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ 
ข้อ 23. กรรมการนั้นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 

ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) 
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นั้นให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มี
อยู่ท้ังหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันใน
คณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อน้ีอาจไดร้ับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 
หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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ข้อ 37. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละ
จะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นไห้ได้รับเบี ้ยเลี ้ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 
การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 57. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสทุธิประจำปีสว่นหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสทุธิประจำปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรอง
ที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุน้ละเท่ากัน 
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล 

(Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะ

ทำเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีหรือ

ภายหลังในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

เร่ืองอ่ืนๆ 
ข้อ 5.  ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่

สำคัญของบริษัทตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ
บริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี หากประกาศดังกล่าวกำหนดให้
บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย 
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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
และการมอบฉันทะ 

 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12) โดย
ขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้                                                                                    

• สำหรับผู ้ถือหุ ้นที ่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ         
สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

• สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป   

 
 ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน
 ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน “ วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น “ ผ่านช่องทาง ดังนี้   

• ช่องทาง Email :  com.secretary@skytower.co.th หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์:   
  สำนักเลขานุการบริษัท  
  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั  (มหาชน) 
  247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 
1.2  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink 
 ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และใน
 กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 
 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที  

1.3  ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 
 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การ
 ถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

1.4  สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็น
 ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของ
 ท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัต ิ

1.5  กรณีที่ท่านประสบปญัหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม 
 กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุ       
 ช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ไดส้่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน  

 หรือ โทร: 02-0134322 มือถือ 080-008-7616, E-mail: info@quidlab.com 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที ่ 10 

mailto:kgi-comsec@kgi.co.th
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM                                                                                               

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอสิระของบริษัท
ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

 
 นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 53 ปี                                                                                                        

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร  10510   
 

 นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 64 ปี                                                                                                        
ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร  10510   
 

 ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ปี                                                                                                       
ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร  10510   

 
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถ
 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.skytower.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการ
 มอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทวันที่ 22 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผา่นช่องทางดังนี้ 

• ช่องทาง Email :  com.secretary@skytower.co.th หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์:   
  สำนักเลขานุการบริษัท  
  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั  (มหาชน) 
  247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                                                                                                                            
1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ                              
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของ            

ผู้มอบฉันทะ และ                                                                                                                                                                            
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของ        

ผู้รับมอบฉันทะ               
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นิติบุคคลมอบฉันทะ                                                                                                                                                                                                       
1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ และ                                                                                       
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน  6 เดือน 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ                                                                                                                                                                                        
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ                                                                                                                                                   
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับ

มอบฉันทะ  
 

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
 
3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม  E-AGM มีดังนี้                                                                                                                                         

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม  E-AGM 
3.2 ผู ้ถือหุ ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
 สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 13 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่
 บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้ 

• ช่องทาง Email :  com.secretary@skytower.co.th หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์:   
  สำนักเลขานุการบริษัท  
  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั  (มหาชน) 
  247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
 

เขียนที่............................................................................... 
 วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำบล/แขวง................................................ 
อำเภอ/เขต................................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย์........................... 
 เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท  สกาย ทาวเวอร์  จำกัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 
  หุ้นสามญั......................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 
 ขอมอบฉันทะให้ 
 (1).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ตำบลแขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
 (2).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ตำบลแขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถอื .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
 (3).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ตำบลแขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 
        (……...………………………………………………………………………….……………..) 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……...………………………………………………………………………….……………..) 
  
 
หมายเหตุ  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

 (แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

เขียนที่............................................................................... 
 วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณยี์............................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
  หุ้นสามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
4. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)   อายุ 53 ปี  สัญชาติไทย  เลขที่ 247  
ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  หรือ 
5. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 64 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า  
แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 หรือ 
6. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ปี สัญชาติไทยเลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า  
แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  
      คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
(E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
  ประจำปี 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.นายณัชพล  พัชรมณปีกรณ ์ 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

2.นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์   
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ ์ 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

2.นาย พรเทพ  จารุกิจขจร 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อบังคับบริษัท 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม    
  สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12  ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
 คร้ังท่ี 3 (STOWER-W3)   

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  15 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 4        
 (STOWER-W4) ให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นเดิมของบริษัทที ่ซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ ้น ( Rights 
 Offering)  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  16 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  17 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม ่

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  19 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ................................................................................................................ ผู้มอบฉันทะ 
                        (..........................................................................................................................) 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (.......................................................)                             (....นางสาววรรณา   เมลืองนนท์.....) 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (..นายเพียรชัย       ถาวรรัตน์..)                               (.......ดร.นที.....นาคธนสุกาญจน์.........) 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน )ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำป ี
2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 
 
 



 

102 
 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที่............................................................................... 
 วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณยี์............................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
  หุ้นสามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ตำบลแขวง................................. 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................................อีเมล์ ...................................................... หรือ 
4. นางสาว วรรณา  เมลืองนนท์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)   อายุ 53 ปี  สัญชาติไทย  เลขที่ 247  
ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  หรือ 
5. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 64 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า  
แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 หรือ 
6. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ปี สัญชาติไทยเลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า  
แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  
      คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
(E-AGM)หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
  ประจำปี 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.นายณัชพล  พัชรมณปีกรณ ์ 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

2.นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์   
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ ์ 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

2.นาย พรเทพ  จารุกิจขจร 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อบังคับบริษัท 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม    
  สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12  ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
 คร้ังท่ี 3 (STOWER-W3)   

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  15 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 4        
 (STOWER-W4) ให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นเดิมของบริษัทที ่ซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ ้น ( Rights 
 Offering)  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  16 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  17 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม ่

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  19 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ................................................................................................................ ผู้มอบฉันทะ 
                        (..........................................................................................................................) 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (.......................................................)                             (....นางสาววรรณา   เมลืองนนท์.....) 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (..นายเพียรชัย       ถาวรรัตน์..)                               (.......ดร.นที.....นาคธนสุกาญจน์.........) 
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หมายเหตุ 
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้  
    คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
    ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน )ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำป ี
2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

      เขียนที่................................................................................................... 
      วันท่ี......................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
ข้าพเจ้า...................................................................................สัญชาติ........................... .....อยู่บ้านเลขที่......... ...................           
ถนน.............................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต................................ ..............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัทพ์มือถือ.......................................
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น....................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”)โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.......................................................................หุ้น 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย ; 
 
  เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิ้งค์  
 (Wed Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที Email Address…………………………………………………………………………………………….. 
 
  มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................... 
 เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิ้งค์ (Wed Link) 
 เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email Address………………………………………………………………........……............. 
 
 
      ลงช่ือ ......................................................................ผู้ถือหุ้น 
                 (...................................................................) 
 
      ลงช่ือ ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                (.....................................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแบบ
เอกสารยืนยันตัวตนตามที ่กำหนดใน “ข้อปฎิบัต ิสำหรับการเข้าร ่วมประชุมผู ้ถ ือหุ ้นผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ ( E-AGM)                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 และการมอบฉันทะ” สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาให้บริษัทฯ ภายใน 
วันที่ 22 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : com.secretary@skytower.co.th 

• ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที ่ 12 
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แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า 

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
      วันท่ี........................เดือน......................................พ.ศ......................... 
 
ข้าพเจ้า...................................................................................สัญชาติ........................... .....อยู่บ้านเลขที่........................................
ถนน...................................................ตำบล/แขวง......... ...........................................อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัทพ์มือถือ...............................................
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”)โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.......................................................................หุ้นข้อมูลการมีส่วนได้เสีย(ถ้ามี)............................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
1).......................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
2).......................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
3).......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
       ลงช่ือ ......................................................................ผู้ถือหุ้น 
                 (...................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาให้บริษทัฯ 
ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : com.secretary@skytower.co.th 

• ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที ่ 13 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงาน
ประจำปี 2564 ของบริษัทท่ีเป็นแบบรูปเล่ม  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอบรับ
กลับมายังบริษัทที่หมายเลข  02-543-9029 หรือ ส่ง e-mail  มาที่ rungnapa.s@skytower.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงาน
ประจำปี 2564 มายังท่านต่อไป 
 
 
ช่ือ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) 
 

 

ที่อยู่ 
 
 
 
 

 

ช่ือผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 

 

โทรศัพท ์
 

 

โทรสาร 
 

 

E-mail address 
 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 
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