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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลาและสถานที�   ประชุมเมื�อว ันที�  27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั� น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น                  

เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 

เริ�มประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ� งเป็นประธานในที�ประชุม

กล่าวแนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อที�ประชุม ซึ� งมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 91 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 3,325,194,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5683 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมดของบริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 10 ราย จาํนวน 25,100,200 หุ้น และมอบฉันทะ 81 ราย จาํนวน �,���,���,��� หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจง้ต่อที�ประชุมว่าบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน    

เข้าประชุมไดต้ลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ     

จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั ที�ปรึกษากฎหมาย และตวัแทนผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการ      

ทุกท่าน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั�ง 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร / 

   กรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื /  

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7. นายประชา พทัธยากร    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /  

  กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายสุชล รัชยา    ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร   เลขานุการบริษทั 

 

ตัวแทนจากที�ปรึกษากฏหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซี� จํากดั 

1. นายเทพชล โกศล    ทนายความหุ้นส่วน 

 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

2. นางสาวภทัรีรัตน์ โกสียไ์กรนิรมล  
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ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เพื�อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม นายสินมหัต สุขจิตต ์ผูรั้บมอบอาํนาจจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อาสาสมคัร

เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม ประธานฯ      

จึงเชิญผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชี�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระและเรื� องต่างๆ ที� เกี�ยวข้อง เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วม             

การประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี�   
 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที�ได้รับ         

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผู ้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือ              

เพื�อให้เจา้หนา้ที�รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั�น 

โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่า

คะแนนเสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผู ้ถือหุ้นที�ทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู ้อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ             

ท่านผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้น                 

เครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติไวแ้ลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื�อเทียบกับจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้ยกมือ        

และแถลงต่อที�ประชุมวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมแนะนาํตวัโดยแจง้ชื�อและนามสกุล แลว้จึงเสนอความเห็น       

หรือคาํถาม 
 

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าหลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นแล้ว บริษทัขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืน    

เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและไดแ้จง้ว่าตามที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า   

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระ          

การประชุมและการส่งคาํถามไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทตั� งแต่วนัที� 29 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื� องเพื�อบรรจ ุ        

เป็นวาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  
 

เลขานุการบริษทัยงัไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วน

ได้เสีย คือวาระที� 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และวาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561 ซึ�งเจา้หนา้ที�ไดด้าํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 
 

นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ในการประชุมครั� งนี� มีวาระการประชุมทั�งสิ�น 9 วาระ โดยในวาระที� 8  ซึ� งเป็น

วาระเกี�ยวกบัการพิจารณาลดทุน เพิ�มทุน ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน จะมีวาระยอ่ย 7 วาระซึ� งเป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั 

หากวาระใดวาระหนึ� งไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติั ให้ถือวา่วาระอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกนัทั�ง 7 วาระของวาระที� 8 เป็นอนัยกเลิก และจะไม่พิจารณา

วาระอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกนัต่อไป  
 

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการนบัคะแนนเสียง วาระการประชุม และเรื�องต่างๆ แลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี�  
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วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�1/2560  
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�1/2560 ประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 

2560 ซึ� งไดแ้สดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จ และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกครั� งพร้อม

เอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ตั�งแต่วนัที� 2 เมษายน 2561 โดยไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทางไปรษณียพ์ร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งนี�ดว้ย  ซึ� งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที�

ประชุมผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี�      

ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�  1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,139,110 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจําปี 2560 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 ซึ� งไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือ 

เชิญประชุมเพื�อพิจารณาล่วงหน้าแลว้ และไดเ้สนอให้คุณสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  

ของบริษทัให้ที�ประชุมทราบ 
 

 คุณสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ไดร้ายงานว่าจากการปรับเปลี�ยนเทคโนโลยทีี�รวดเร็ว และการที�ผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื�อนที�จากประเทศจีน

มีการส่งสินคา้รุ่นใหม่ที�มีคุณสมบติัที�ดีในราคาที�ดึงดูดใจผูบ้ริโภคเขา้สู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง ประกอบกบัการแข่งขนัที�รุนแรงในการทาํตลาด

โทรศพัท์เคลื�อนที� ทาํให้บริษทัตดัสินใจปรับเปลี�ยนการดําเนินธุรกิจ โดยได้ยกเลิกการผลิตและการทาํตลาดโทรศัพท์เคลื�อนที� i-mobile       

เหลือเพียงการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�แบรนด์อื�นๆ ในร้านคา้ของบริษทั ในการยกเลิกการผลิตและการทาํตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�นั�น       

ฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์และผนัธุรกิจจากการทาํตลาด Consumer ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบจากกระแสดิจิตอล   

อยา่งมากมาเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ � โครงการใหญ่ดว้ยกนั ดงันี�  

1. โครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้บริการร่วมกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ซึ� ง

ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการ DTRS ภายใต ้Network ที�จะขยายทั�วประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ

องคก์รภาครัฐที�เนน้การสื�อสารทางไกล และตอ้งการความปลอดภยัในการสื�อสาร 

2. โครงการติดตั�ง Co-Tower เพื�อให้บริการเช่าเสาสัญญาณระยะยาวแก่ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� (Mobile Operator)       

ในอุทยานแห่งชาติที�มีอยูท่ ั�วประเทศ 
  

 นอกจากนี�  บริษทัไดเ้ปิดวิดิทศันเ์กี�ยวกบัรายละเอียดของโครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้ผูถื้อหุ้นรับชม 
  

ต่อจากนั�น คุณสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ไดร้ายงานเพิ�มเติม ดงันี�  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  

กลุ่มบริษทัสามารถไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการดาํเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม ภายใตก้รอบ “สร้าง

คนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ� งไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนื�อง อนัประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที�ไดแ้สดงรายละเอียด

ในรายงานประจาํปี 
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รางวลัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี ���� ดงันี�  

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2560 ในระดบัดีเลิศ และติดอนัดบั Top Quartile 

ของกลุ่มบริษทัที�มีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ลา้นบาทขึ�นไปจากการสาํรวจของ IOD 

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในระดบัดีเยี�ยม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม       

ผูล้งทุนไทย 
 

ความคืบหนา้ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

• บริษทัได้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (PACT Network) ซึ� งสถาบนัไทยพฒัน์ ไดจ้บัมือ

กบัแนวร่วมดาํเนินงานที�เห็นความสาํคญัต่อการตา้นทุจริตภาคปฏิบติั (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ�มการทาํงานใน

ลกัษณะเครือข่ายที�เรียกวา่ PACT (Partnership Against Corruption for Thailand)  

• บริษัทได้ส่งผูแ้ทนของบริษัทเข้าประชุมและศึกษาขั�นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย Collective Action 

Coalition : CAC  ซึ� งบริษทัจะนาํมาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม เพื�อการเขา้เป็นแนวร่วมต่อไป 

• ผูบ้ริหารและพนักงานกลุ่มบริษทัสามารถ ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ได้เขา้เยี�ยมชม  “พิพิธภณัฑ ์    

ตา้นโกง”  ซึ� งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาํนกังาน ป.ป.ช. 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่วาระนี� ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 ให้ที�ประชุมรับทราบ ประธานฯ 

จึงสรุปวา่ที�ประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี ���� แลว้ 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560     
 

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการ เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560       

ให้ที�ประชุมพิจารณา 
 

นายประชา พัทธยากรรายงานต่อที�ประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งผู ้สอบบัญชีของบริษัท            

ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน    

และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอตามที�ปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน

ประจาํปี 2560 ที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี� แลว้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมอยูที่� 1,364 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลง 2,097 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 60.6 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา เป็นผลมาจากการยกเลิกการทาํตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที� i-mobile 

เหลือเพียงธุรกิจคา้ปลีกโทรศพัท์เคลื�อนที� และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ทาํให้บริษทัมีขาดทุนสุทธิ �,925 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ�มขึ�น 1,205 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกาํไรขั�นตน้ และการเพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายอื�น ซึ� งส่วนใหญ่

คือค่าเผื�อสาํรองหนี�สงสยัจะสูญ 
  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี�ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,221,210 0 730,100 0 

ร้อยละ 99.9781 0.0000 0.0219 0.0000 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560  
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอให้นายประชา พทัธยากร กรรมการ เป็นผูร้ายงานการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2560 ให้ที�ประชุมทราบ 
 

 นายประชา พทัธยากรรายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ    

ตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ก ําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม                       

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

ในปี 2560 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 1,925 ลา้นบาท คิดเป็น 0.44 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และไม่มีการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษทัได้จดัสรรเงินสํารอง    

ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการ   

ลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติ        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย เนื�องจาก

บริษทัได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ   

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,221,310 0 730,000 0 

ร้อยละ 99.9781 0.0000 0.0219 0.0000 

    

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระที�เลือกตั�งตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทั�ง 3 ท่านที�ครบกาํหนด

ออกตามวาระขออนุญาตออกจากที�ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ที�ประชุมพิจารณาวาระนี� ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และขอให้ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการประชุมแทน ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึ� งในปีนี� มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  
 

�. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  กรรมการ / กรรมการผู ้มีอ ํานาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / ประธาน

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

�. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี� ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดพิ้จารณาแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

ทั�ง 3 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใช้เพื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
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และนางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และเห็นว่านายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  จึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งนายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร จึงได้ขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเป็น

รายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ� ง และอนุมติัแต่งตั�งนายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�   
 

�)  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,304,982,210 0 21,969,100 0 

ร้อยละ 99.3397 0.0000 0.6603 0.0000 
 

2) นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / ประธาน

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,304,982,210 0 21,969,100 0 

ร้อยละ 99.3397 0.0000 0.6603 0.0000 
 

3) นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,275,,064,210 29,918,000 21,969,100 0 

ร้อยละ 98.4404 0.8993 0.6603 0.0000 

หลงัจากนั�น กรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 
 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 
 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 

2561โดยไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญั   

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุม และเงินบาํเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อื�นๆ ซึ� งมีการจ่ายจริงในปี 2560 รวม 2,445,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของ

ธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแล้วมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�นๆ ค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการและ

กรรมการชุดยอ่ยที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี�  
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ค่าเบี�ยประชุม (บาทต่อครั� ง) 

                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                  30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                             20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000           15,000 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนไม่ได้รับค่าเบี�ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  
 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561 โดย 

ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� ง

มาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
 

มติ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2561 ภายในวงเงิน      

ไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นดว้ยค่าเบี�ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการ

ที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมตาม

มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,301,240,310 0 25,711,000 0 

ร้อยละ 99.2272 0.0000 0.7728 0.0000 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที�ประชุม 
 

ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกูรรายงานต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว            

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 ของบริษทั เนื�องจาก

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ได้ทาํการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยตั�งแต่ปี 2543 สามารถให้คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน ์    

ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั�งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั นอกจากนี�  ยงัเป็นบริษทัที�ไดรั้บการยอมรับ

ทั�งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที�มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั� งนี�              

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559-2560 รวมระยะเวลา 2 ปี) 
 

ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คนไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
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ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดังกล่าวได ้และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,150,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน เนื�องจากค่าสอบทานการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหม่  ทั� งนี�  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผู ้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน                    

การเดินทาง ฯลฯ  
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ     ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี      

รับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และอนุมติั       

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,150,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ฯลฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,951,210 0 100 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติการลดทุน การเพิ�มทุน การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ
  

ประธานฯ ได้แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าวาระนี� มีวาระย่อยทั�งหมด 7 วาระ ถือเป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ� งกัน       

และกนั ดงันั�น หากวาระใดวาระหนึ� งไม่ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในครั� งนี�  จะถือว่าวาระที�เกี�ยวเนื�องกนัวาระอื�นเป็นอนัยกเลิก 

และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกนัต่อไป ประธานฯ ขอให้คุณประชา พทัธยากร เป็นผูส้รุปรายละเอียดของเรื�องที�จะขอให้             

ที�ประชุมพิจารณาทั�งหมด � วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แลว้จึงขอให้ที�ประชุมลงมติในแต่ละวาระ 
   

นายประชา พทัธยกร รายงานว่าคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้ยกเลิกมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น    

ครั� งที� 1/2560 ในส่วนที�ไดอ้นุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อ 

ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 1 เนื�องจากการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อดาํเนินการในโครงการใหม่ของบริษทัยงั

ไม่แลว้เสร็จตามกาํหนด ดงันั�นเมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2560 บริษทัจึงไดป้ระกาศเลื�อนกาํหนดเวลาจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนออกไป ซึ�งปัจจุบนัการ

ดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวมีความชดัเจนในระดบัหนึ� ง คณะกรรมการจึงไดมี้การพิจารณาการเพิ�มทุนของบริษทัใหม่ให้มีความเหมาะสมกบั

ความตอ้งการเงินลงทุนของบริษทัและมีราคาการใชสิ้ทธิที�ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัยกเลิกมติของ  

ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 ดงักล่าว พร้อมทั�งกาํหนดจาํนวนหุ้นเพิ�มทุนที�เหมาะสม อตัราและราคาการใช้สิทธิใหม่ที�ใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด และเสนอให้กาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Record Date) ใหม่ ทั�งนี�  เพื�อเพิ�มโอกาสที�บริษทัจะระดมทุนและจดัสรรโครงสร้างเงินทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นายประชา พทัธยากร ได้ชี� แจงรายละเอียดต่างๆ ในวารที� 8.1 ถึง 8.7 ให้ที�ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้     

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัดงันี�  

• พิจารณาอนุมติัให้ยกเลิกมติของที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 ในส่วนที�ไดอ้นุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ

เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

ไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 1  

• พิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 990,056,250 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 440,025,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 

5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

• พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับ

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัครั� งที� 1  (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1”) 

บริษทัมีแผนและเป้าหมายที�จะนาํเงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนในครั� งนี�ไปใชใ้นกิจการดงัต่อไปนี�  

1. ลงทุนในโครงการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือ

พนัธมิตรธุรกิจกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว รวมถึง

เพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจาํนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 

800,000,000 บาท ซึ� งคาดวา่จะใชเ้วลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี  

2. เพื�อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจาํนวนเงินประมาณ 750,000,000 – 950,000,000 บาท ซึ� งคาดวา่จะใชเ้วลา

ในการลงทุนประมาณ 2 ปี  

3. ส่วนที�เหลือจะนาํไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และโครงการลงทุนอื�นๆ ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต ซึ� งคาดว่า

จะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 

• พิจารณาอนุมติัการออก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัที�จองซื�อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที�ออก และมีราคาใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เท่ากบั 

0.50 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

ดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าวทิ�งทั�งจาํนวน 

• พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้น

สามญัเพิ�มทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน

ไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื�อ

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่า  

• พิจารณากาํหนดให้วนัที� 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) โดยมีระยะเวลาจองซื�อหุ้นเพิ�มทุนและชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน ในวนัที�  

22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ�งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี�  
 

คุณสมพงษ ์เฉลิมชยันุวงศ ์

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจใหม่ Digital Trunked Radio System (DTRS) ซึ� งเป็นโครงการที�มี

การลงทุนสูง และขอทราบวา่จะสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัเมื�อไร 

คุณประชา พทัธยากร และ               

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

กรรมการ 

บริษัทได้ด ําเนินธุรกิจ DTRS โดยเป็นพนัธมิตรธุรกิจกับ กสท ซึ� งเป็นผู้ที�ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมในระบบ DTRS จาก กสทช. เพียงรายเดียว ที�สามารถให้บริการกบั

บุคคลที�สามได้ นอกจากนี�  บริษัทยงัได้รับแต่งตั� งจาก Motorola ซึ� งเป็นบริษัทที�ท ําธุรกิจ 

Trunked Radio รายแรกมานานกว่า 10 ปี  เป็นที�ยอมรับและเชื�อถือในคุณภาพระดบัโลก  ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายของ DTRS จะเป็นกลุ่มองค์กรและหน่วยงานราชการ ซึ� งเป็นลูกคา้ฐานเดิมของ

กลุ่มสามารถ  มีการแข่งขนัค่อนขา้งตํ�า โดยบริษทัได้ติดตั�งไปเกือบ 200 สถานี และคาดว่าใน

เดือนกนัยายน 2561 จะติดตั�งได ้500 – 700 สถานี   
  

คุณวิทูร โพธิสุวรรณชาติ 

ผูถื้อหุ้น 

บริษทัจะดาํเนินการกบัร้านคา้ i-mobile ที�มีอยูอ่ยา่งไร 

คุณสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์

กรรมการ 

บริษทัยงัคงเปิดให้บริการซ่อม จาํหน่ายสินคา้คงเหลือของบริษทั และโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบรนด์

อื�นๆ และเพื�อรองรับการให้บริการ Trunked Radio ในอนาคต 
  

คุณสมพงษ ์เฉลิมชยันุวงศ ์

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สญัญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจเพื�อทาํ DTRS กบั กสท มีอายกีุ�ปี 

คุณประชา พทัธยากร 

กรรมการ 

มีอายอีุกประมาณ 8 ปี สิ�นสุดกรกฎาคม 2568 

  

คุณนุชนาฎ รงรอง 

ผูถื้อหุ้น 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอาย ุ5 ปี และขายไดทุ้ก 6 เดือน สามารถขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ปกติ

ใช่หรือไม่ อิงกบัราคาหุ้นเดิมหรือไม่ 

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

กรรมการ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทาํการซื�อขายไดห้ลงัจากที�บริษทัและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดด้าํเนินการเพิ�ม

ทุนเรียบร้อยแลว้ และสามารถทาํการซื�อขายไดท้นัทีไม่ตอ้งรอ 6 เดือน โดยกาํหนดราคาใชสิ้ทธิ

ซื�อหุ้นสามญัเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น ไม่ว่าหุ้นจะขึ�นหรือลงไปเท่าไรก็ตาม ผูที้�จองซื�อหุ้นและ

ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในตอนนี�  สามารถใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อซื�อ

หุ้นสามญัของบริษทัไดใ้นราคา 0.50 บาทต่อหุ้น 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงอนุมติัในแต่ละวาระที�

ต่อเนื�องกนั ดงันี�  
 

วาระที� 8.1 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบวา่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้ยกเลิกมติของที�

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 ในส่วนที�ได้อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่        

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ

บริษทั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการ

ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� � 
 

นอกจากนี�  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 550,031,250 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 440,025,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํ

ออกจาํหน่ายจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี� ตอ้งได้รับการอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้ยกเลิกมติของที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 ในส่วนที�ไดอ้นุมติัการเพิ�ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ

เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� � 

และอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 440,025,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,981,968 0 100 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

 

วาระที� 8.2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่         

ต่อไปนี�แทน 

เดิม 

 

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั�งนี�  โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียน

เสร็จสมบูรณ์  ประธานฯ ไดแ้จง้วา่การลงมติในวาระนี� จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 

 

 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน  990,056,250  บาท (เกา้ร้อยเกา้สิบลา้นห้าหมื�นหกพนัสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 9,900,562,500 หุ้น (เกา้พนัเกา้ร้อยลา้นห้าแสนหกหมื�นสองพนัห้าร้อยหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 9,900,562,500 หุ้น (เกา้พนัเกา้ร้อยลา้นห้าแสนหกหมื�นสองพนัห้าร้อยหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น ( - )” 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน   440,025,000  บาท (สี�ร้อยสี�สิบลา้นสองหมื�นห้าพนับาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนห้าหมื�นหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,400,250,000 หุ้น (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนห้าหมื�นหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น ( - )” 
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มต ิ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียน         

เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,326,981,968 0 100 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที� 8.3  พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั  
 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จาํนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ไดแ้จง้วา่การลงมติของวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

0.10 บาท  เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัครั� งที� 1  (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1”) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,295,891,968 30,360,100 730,000 0 

ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

วาระที� 8.4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่        

ต่อไปนี�แทน 
เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน   440,025,000  บาท (สี�ร้อยสี�สิบลา้นสองหมื�นห้าพนับาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนห้าหมื�นหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,400,250,000 หุ้น (สี�พนัสี�ร้อยลา้นสองแสนห้าหมื�นหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น ( - )” 
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 ใหม่ 

 

 ทั�งนี�  โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์ ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าการลงมติของวาระนี� จะตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ     

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ   ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน

จดทะเบียน และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,295,891,868 30,360,100 730,100 0 

ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

วาระที� 8.5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท ครั�งที� 1 เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จอง

ซื�อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่

เกิน 2,200,125,000 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื�อหุ้น

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าว

ให้ปัดเศษดงักล่าวทิ�งทั�งจาํนวน  ประธานฯ ไดแ้จง้วา่การลงมติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 

มติ    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติควรอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W� จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย  เพื�อจดัสรรให้แก่     

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ใน

อตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคา ใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SDC-W� เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษ

ดงักล่าวทิ�งทั�งจาํนวน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,295,891,968 30,360,100 730,000 0 

ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน   1,540,087,500   บาท (หนึ� งพนัห้าร้อยสี�สิบลา้นแปดหมื�นเจด็พนัห้าร้อยบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 15,400,875,000 หุ้น (หนึ� งหมื�นห้าพนัสี�ร้อยลา้นแปดแสนเจด็หมื�นห้าพนัหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 15,400,875,000 หุ้น (หนึ� งหมื�นห้าพนัสี�ร้อยลา้นแปดแสนเจด็หมื�นห้าพนัหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ   -  หุ้น ( - )” 
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วาระที� 8.6 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

และเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทั ครั�งที� 1 
 

                      ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

จาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ�มทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท 

และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

SDC-W1 เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยที�

กาํหนดให้วนัที� 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการ      

ถือหุ้น (Record Date) รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 ของหนังสือเชิญประชุมในครั� งนี�  

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่การลงมติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ   ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญั  

เพิ�มทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น 

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 เพื�อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและ

ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุน

ใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยที�กาํหนดให้วนัที� 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

ไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,295,964,968 30,360.100 730,000 0 

ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 
 

วาระที� 8.7 พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทั ครั�งที� 1 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
 

1. พิจารณากาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทั�งจาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื�อและชาํระเงิน อตัราส่วนการเสนอ

ขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา และราคาใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั รวมถึงวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (RECORD DATE) 

2. ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อเจา้หน้าที�หรือ

ตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท และใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3. ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

ตามสดัส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

4. แต่งตั�งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมให้เป็นผูรั้บมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 
 



                                                                                                                                                                                          สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

22 

 

 

                                           ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุมและ                     

ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร          

มีอาํนาจในการดาํเนินการตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 3,295,946,968 30,360,100 730,000 0 

ร้อยละ 99.0655 0.9125 0.0219 0.0000 

 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ   

                

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื� องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�   และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.15 น. 

 

 

        ประธานที�ประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

 

           เลขานุการที�ประชุม 

           (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


