สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
วั น เวลาและสถานที ประชุ ม เมื อวัน ที 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้ อ งแมจิ ก 3 ชั น 2 โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั น
เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เริ มประชุ ม นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ งเป็ นประธานในที ประชุ ม
กล่าวแนะนําตนเอง และได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั รายงานจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต่อทีประชุ ม ซึ งมีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะจํานวนรวม 91 ราย เป็ นจํานวนหุ้ นทังสิ น 3,325,194,500 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 75.5683 ของจํานวนหุ ้ นที จําหน่ ายได้
ทังหมดของบริ ษทั โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย จํานวน 25,100,200 หุ ้น และมอบฉันทะ 81 ราย จํานวน , , , หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั และประธานฯ ได้ดาํ เนิ นการประชุ มต่อ โดยแจ้งต่อทีประชุ มว่าบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบียน
เข้าประชุ มได้ตลอดเวลา จึงส่ งผลให้จาํ นวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทังหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ
จึงกล่ าวเปิ ดการประชุ ม และได้แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีปรึ กษากฎหมาย และตัวแทนผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่ วมประชุ ม โดยกรรมการ
ทุกท่าน ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง 6 คณะได้เข้าร่ วมประชุม ดังนี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
3. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
4. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
5. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
6. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

7. นายประชา พัทธยากร

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสุ มลทิพย์ ศรี เมฆ
2. นายสุ ชล รัชยา
3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิ จการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริ ษทั

ตัวแทนจากทีปรึกษากฏหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
1. นายเทพชล โกศล
ทนายความหุ้นส่ วน
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํ านักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
2. นางสาวภัทรี รัตน์ โกสี ยไ์ กรนิ รมล
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ื อหุ ้นทราบว่าเพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง จึงขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
เพือเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม นายสิ นมหัต สุ ขจิตต์ ผูร้ ับมอบอํานาจจากธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) อาสาสมัคร
เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุ ม ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครเพิมเติ มจากผูถ้ ื อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผสู ้ มัครเพิมเติม ประธานฯ
จึงเชิ ญผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงไปนังทีจุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี แจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนน การนับ คะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ งจะต้อ งลงมติ ใ นแต่ ละระเบี ยบวาระและเรื องต่ างๆ ที เกี ยวข้อ ง เพื อให้ ผู้ถื อหุ้ น ที เข้าร่ วม
การประชุมรับทราบโดยทัวกัน ดังนี
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีมีอยู่
ผูถ้ ื อหุ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบี ยบวาระได้ในใบลงคะแนนที ได้รับ
ณ ตอนลงทะเบียน
หากผู ้ถื อ หุ ้ น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื องดออกเสี ย งในระเบี ย บวาระใด ขอให้ ล งคะแนนเสี ย งในใบลงคะแนนแล้ว ยกมื อ
เพือให้เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
การนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละระเบี ยบวาระเท่านัน
โดยจะนําคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วมประชุ ม และถื อว่า
คะแนนเสี ยงส่ วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติเห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
ผู ้ถื อ หุ ้ น ที ทําหนั งสื อ มอบฉั น ทะให้ ผู ้อื นเข้าร่ ว มประชุ ม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ข อง
ท่านผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ้นบันทึกรวมไว้ใน
เครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติไว้แล้ว โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุ มรับทราบทังเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยง พร้ อมสัด ส่ วนเมื อเที ยบกับจํานวนหุ ้ นของผูถ้ ื อหุ ้น ทีเข้าร่ วมประชุ ม และมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
ในทุกระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ื อหุ ้ นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้อ งการเสนอความคิ ด เห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อคําถาม ขอให้ยกมื อ
และแถลงต่อทีประชุ มว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้ อมแนะนําตัวโดยแจ้งชื อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็น
หรื อคําถาม

เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าหลังจากการประชุ มเสร็ จสิ นแล้ว บริ ษทั ขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านคืน
เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐานและได้แจ้งว่าตามทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ มและส่ งคําถามล่วงหน้า
ก่ อนการประชุ ม สามัญผู้ถือหุ ้ นประจําปี 2561 โดยแจ้งผ่านเว็บ ไซต์ข องตลาดหลักทรั พย์ฯ และแสดงรายละเอี ยดขันตอนการเสนอวาระ
การประชุ ม และการส่ งคําถามไว้บนเว็บ ไซต์ของบริ ษ ัทตังแต่ วนั ที 29 กัน ยายน 2560 ปรากฏว่าไม่ มี ผู้ถือหุ ้ น ท่า นใดเสนอเรื องเพื อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั
เลขานุ การบริ ษทั ยังได้แจ้งต่อทีประชุมว่ากรรมการทีเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์งดออกเสี ยงในวาระทีตนมีส่วน
ได้เสี ย คื อวาระที 5 พิ จารณาอนุ มตั ิ แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระ และวาระที 6 พิ จารณาอนุ ม ัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 ซึ งเจ้าหน้าทีได้ดาํ เนินการตามความประสงค์แล้ว
นอกจากนี เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งต่อทีประชุ มว่า ในการประชุ มครังนี มีวาระการประชุ มทังสิ น 9 วาระ โดยในวาระที 8 ซึ งเป็ น
วาระเกี ยวกับการพิจารณาลดทุน เพิมทุน ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และการจัดสรรหุ ้นเพิมทุน จะมีวาระย่อย 7 วาระซึ งเป็ นวาระทีเกียวเนื องกัน
หากวาระใดวาระหนึ งไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ ให้ถือว่าวาระอืนๆ ทีเกี ยวเนื องกันทัง 7 วาระของวาระที 8 เป็ นอันยกเลิ ก และจะไม่พิจารณา
วาระอืนๆ ทีเกียวเนืองกันต่อไป
เมือผูถ้ ือหุ ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสี ยง วาระการประชุม และเรื องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมทีกําหนดในหนังสื อเชิ ญประชุม ดังนี
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครังที 1/2560 ประชุ มเมือวันที 27 กันยายน
2560 ซึ งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วเสร็ จ และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกครังพร้อม
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ตังแต่วนั ที 2 เมษายน 2561 โดยได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทางไปรษณี ยพ์ ร้อมกับ
หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นครังนี ด้วย ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2560
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมือไม่มีผถู้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุ มลงมติ รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้ น ครั งที 1/2560 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติ ในวาระนี
ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที ประชุ มพิ จารณาแล้วมี มติ รับ รองรายงานการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั งที 1/2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 2

เห็นด้วย
3,326,139,110
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
0
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณารายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2560 ซึ งได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อ
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560
เชิ ญประชุ มเพือพิจารณาล่ วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้คุณสุ กญ
ของบริ ษทั ให้ทีประชุมทราบ
คุณสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ได้รายงานว่าจากการปรับเปลี ยนเทคโนโลยีทีรวดเร็ ว และการทีผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลือนทีจากประเทศจีน
มีการส่ งสิ นค้ารุ่ นใหม่ทีมีคุณสมบัติทีดี ในราคาที ดึ งดูดใจผูบ้ ริ โภคเข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื อง ประกอบกับการแข่งขันทีรุ นแรงในการทําตลาด
โทรศัพท์เคลื อนที ทําให้ บริ ษทั ตัดสิ น ใจปรั บเปลี ยนการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยได้ยกเลิ ก การผลิ ตและการทําตลาดโทรศัพท์เคลื อนที i-mobile
เหลื อเพี ยงการจําหน่ ายโทรศัพท์เคลื อนทีแบรนด์อืนๆ ในร้ านค้าของบริ ษทั ในการยกเลิ กการผลิ ตและการทําตลาดโทรศัพท์เคลื อนทีนัน
ฝ่ ายบริ ห ารได้วิเคราะห์ และผันธุ รกิ จจากการทําตลาด Consumer ทีมี การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และได้รับผลกระทบจากกระแสดิ จิตอล
อย่างมากมาเป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ โครงการใหญ่ดว้ ยกัน ดังนี
1. โครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้บริ การร่ วมกับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ซึ ง
ฝ่ ายบริ หารได้เล็งเห็ นโอกาสในการให้ บริ การ DTRS ภายใต้ Network ทีจะขยายทัวประเทศ โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักคื อ
องค์กรภาครัฐทีเน้นการสื อสารทางไกล และต้องการความปลอดภัยในการสื อสาร
2. โครงการติ ดตัง Co-Tower เพื อให้บ ริ ก ารเช่ าเสาสัญญาณระยะยาวแก่ ผูใ้ ห้ บริ การโทรศัพท์เคลื อนที (Mobile Operator)
ในอุทยานแห่งชาติทีมีอยูท่ วประเทศ
ั
นอกจากนี บริ ษทั ได้เปิ ดวิดิทศั น์เกียวกับรายละเอียดของโครงการ Digital Trunk Radio System (DTRS) ให้ผถู ้ ือหุ ้นรับชม
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ได้รายงานเพิมเติม ดังนี
ต่อจากนัน คุณสุ กญ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริ ษทั สามารถได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิเกี ยวกับการดําเนิ นโครงการเพือช่ วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ “สร้ าง
คนคุณภาพ ส่ งเสริ มสังคมคุณธรรม” ซึ งได้ดาํ เนิ นการมาอย่างต่อเนื อง อันประกอบด้วยโครงการและกิ จกรรมต่างๆ ตามทีได้แสดงรายละเอียด
ในรายงานประจําปี
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี
ต่างๆ ในปี

จากการพัฒนาการกํากับดูแลกิ จการอย่างต่อเนื องส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับการจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิ จการจากองค์กรอิสระ
ดังนี
• ได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนประจําปี 2560 ในระดับดีเลิศ และติดอันดับ Top Quartile
ของกลุ่มบริ ษทั ทีมีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ล้านบาทขึนไปจากการสํารวจของ IOD
• ได้รับการประเมิ นคุ ณภาพการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ในระดับดี เยียม จากการสํารวจของสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย
ความคืบหน้าในการเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
• บริ ษทั ได้สมัครเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพือประเทศไทย (PACT Network) ซึ งสถาบันไทยพัฒน์ ได้จบั มื อ
กับแนวร่ วมดําเนิ นงานทีเห็ นความสําคัญต่อการต้านทุจริ ตภาคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice) โดยริ เริ มการทํางานใน
ลักษณะเครื อข่ายทีเรี ยกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand)
• บริ ษ ัท ได้ส่งผูแ้ ทนของบริ ษ ัทเข้าประชุ ม และศึ กษาขันตอนปฏิ บ ัติ ในการเข้าร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่ าย Collective Action
Coalition : CAC ซึ งบริ ษทั จะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและเตรี ยมความพร้อม เพือการเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อไป
• ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานกลุ่มบริ ษทั สามารถ ในส่ วนงานที เกี ยวข้องกับการกํากับดู แลกิ จการ ได้เข้าเยียมชม “พิ พิธภัณฑ์
ต้านโกง” ซึ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของสํานักงาน ป.ป.ช.

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี ไม่ตอ้ งลงมติ เนื องจากเป็ นการรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2560 ให้ทีประชุ มรับทราบ ประธานฯ
จึงสรุ ปว่าทีประชุมได้รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี
แล้ว
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการ เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปงบการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ให้ทีประชุมพิจารณา
นายประชา พัทธยากรรายงานต่ อ ทีประชุ ม ว่างบการเงิ น สําหรั บปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธันวาคม 2560 ซึ งผู ้สอบบัญชี ข องบริ ษ ัท
ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงือนไข คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาแล้วเห็ นว่าถู กต้อง ครบถ้วน
และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามทีปรากฏอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจําปี 2560 ทีได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครังนี แล้ว โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมอยูท่ ี 1,364 ล้านบาท
ปรับตัวลดลง 2,097 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 60.6 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา เป็ นผลมาจากการยกเลิ กการทําตลาดโทรศัพท์เคลื อนที i-mobile
เหลื อเพียงธุ รกิ จค้าปลี กโทรศัพท์เคลื อนที และการลดลงของรายได้จากสายธุ รกิ จ Non-Mobile ทําให้ บริ ษทั มี ขาดทุน สุ ทธิ ,925 ล้านบาท
ขาดทุนเพิมขึน 1,205 ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรขันต้น และการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายอืน ซึ งส่ วนใหญ่
คือค่าเผือสํารองหนีสงสัยจะสูญ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมือไม่มีผถู้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที ประชุ มพิ จารณาแล้วมี มติ อนุ ม ตั ิ งบการเงิน สําหรั บปี สิ นสุ ด วันที 31 ธัน วาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,221,210
99.9781

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
11

งดออกเสี ยง
730,100
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการ เป็ นผูร้ ายงานการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2560 ให้ทีประชุมทราบ
นายประชา พัทธยากรรายงานต่อที ประชุ มว่าบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ตามงบการเงิ น รวมหลั ง หั ก เงิ น สํ า รองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที กํา หนดไว้ใ นข้ อ บั ง คับ ของบริ ษัท และตามกฎหมาย อย่า งไรก็ ต าม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในปี 2560 บริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม 1,925 ล้านบาท คิดเป็ น 0.44 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรเสนอ
ให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื องจากบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมือไม่มีผถู้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุ มลงมติอนุ มตั ิ จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 โดยได้แจ้งต่อที ประชุ มว่าการ
ลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 และไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เนื องจาก
บริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 5

เห็นด้วย
3,326,221,310
99.9781

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุ มว่ากรรมการทีครบกําหนดออกจากวาระ และถื อหุ้นของบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์งดออกเสี ยง
ในวาระทีเลื อกตังตนเองกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง ณ จุดลงทะเบี ยนก่อนเข้าร่ วมประชุ มแล้ว โดยกรรมการทัง 3 ท่านทีครบกําหนด
ออกตามวาระขออนุ ญาตออกจากทีประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้ทีประชุ มพิจารณาวาระนี ได้อย่างเป็ นอิสระ และขอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดําเนิ นการประชุมแทน ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานต่อทีประชุ มว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการต้องออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ซึ งในปี นี มี กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ง ตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
. นางสุ กญั ญา วนิชจักร์ วงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการผู ้มี อ ํา นาจลงนาม / ประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ ห ารความเสี ยง / กรรมการกํากับ ดู แ ลกิ จการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ ง คณะกรรมการซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ทัง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิ จ
ทีเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถนําประสบการณ์ มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน จึงเห็ นสมควร
เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
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ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ ง และเห็ นว่านายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต กรรมการอิสระและกรรมการ
และนางสุ กญ
ตรวจสอบ ซึ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระในปี นี เป็ นกรรมการทีสามารถปฏิบตั ิงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด จึงเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมพิจารณาแต่งตังนายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุต กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็ น ดร.โชติ วิทย์ ชยวัฒนางกูร จึ งได้ข อให้ ทีประชุ มลงมติ อนุ มตั ิ แต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ของข้อบังคับของบริ ษทั
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ ง และอนุมตั ิแต่งตังนายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ของข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี
) นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
2) นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3,304,982,210
0
21,969,100
99.3397
0.0000
0.6603

บัตรเสี ย
0
0.0000

กรรมการ / กรรมการผู้มี อ ํา นาจลงนาม / ประธานเจ้า หน้ า ที บริ หาร / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
3,304,982,210
0
21,969,100
0
99.3397
0.0000
0.6603
0.0000

3) นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จํานวนเสี ยง
3,275,,064,210
29,918,000
21,969,100
0
ร้อยละ
98.4404
0.8993
0.6603
0.0000
หลังจากนัน กรรมการทัง ท่านทีครบกําหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อยประจําปี 2561

ดร.โชติ วิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี
2561โดยได้รายงานต่อทีประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560 ได้รับการอนุมตั ิจากมติทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 เมือวันที 25 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไม่เกิ น 6,500,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบี ยประชุม และเงินบําเหน็ จ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ อื นๆ ซึ งมี ก ารจ่ ายจริ งในปี 2560 รวม 2,445,000 บาท คณะกรรมการได้พิ จารณากลันกรองค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ดย่อยอย่างละเอียดถึ งความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวของ
ธุ รกิ จ และการเติบโตของบริ ษทั แล้วมีความเห็ นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบียประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย และเงินบําเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุ มต่อครังสําหรับกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ดังนี
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ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
30,000
15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
30,000
15,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
20,000
15,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 20,000
15,000
ทังนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนไม่ได้รับค่าเบี ยประชุ ม
เนื องจากเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 โดย
ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ ง
มาประชุมตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มติ ที ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2561 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็ นด้วยค่าเบียประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืน ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการ
ทีเข้าร่ วมประชุ มกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุ มตาม
มาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 7

เห็นด้วย
3,301,240,310
99.2272

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
25,711,000
0.7728

บัตรเสี ย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานต่อทีประชุม

ดร. โชติ วิ ท ย์ ชยวัฒ นางกู รรายงานต่อ ที ประชุ ม ว่าคณะกรรมการได้พิ จารณาความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็ นควรเสนอให้ทีประชุ มพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561 ของบริ ษทั เนื องจาก
บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังแต่ปี 2543 สามารถให้คาํ แนะนําที เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั มาโดยตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการยอมรับ
ทังในประเทศและระดับ สากล และมี ที ม งานที มี ม าตรฐาน และมี ป ระสบการณ์ ใ นการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท เป็ นอย่างดี ทังนี
โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึงต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451
(ยังไม่เคยทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั )
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4377
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี )
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2559-2560 รวมระยะเวลา 2 ปี )
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี ทงั 3 คนได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืน
ของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ด ังกล่ าวได้ และเห็ นสมควรกําหนด
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 จํานวน 2,150,000 บาท เพิมขึนจากปี ก่อน เนื องจากค่าสอบทานการปรับปรุ งงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ ทังนี ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วไม่ รวมค่ าใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด อื นๆ ของผู ้ส อบบัญ ชี เช่ น ค่ า ถ่ า ยเอกสาร ค่ าใช้ จ่ ายใน
การเดินทาง ฯลฯ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้ นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้ น ท่ านใดสอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
ประธานฯ จึ งขอให้ ทีประชุ มลงมติ อนุ ม ตั ิ แ ต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 โดยได้แจ้งต่ อทีประชุ ม ว่าการลงมติ
ในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มพิจารณาแล้วมี มติอนุ มตั ิ แต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561
โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึงดังต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4377
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้าที ได้ให้ บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด จัด หาผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตอื นของสํานักงานทําหน้าที ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ าวได้ และอนุ มตั ิ
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 จํานวน 2,150,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้ อบบัญชี เช่ น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 8

เห็นด้วย
3,326,951,210
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัติการลดทุน การเพิมทุน การออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ ทีประชุ มทราบว่าวาระนี มี วาระย่อยทังหมด 7 วาระ ถื อเป็ นวาระที เกี ยวเนื องกัน และเป็ นเงื อนไขซึ งกัน
และกัน ดังนัน หากวาระใดวาระหนึ งไม่ได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในครังนี จะถื อว่าวาระที เกี ยวเนื องกันวาระอื นเป็ นอันยกเลิ ก
และจะไม่มีการพิ จารณาวาระอืนๆ ที เกี ยวเนื องกันต่อไป ประธานฯ ขอให้คุณประชา พัท ธยากร เป็ นผูส้ รุ ปรายละเอี ยดของเรื องที จะขอให้
ทีประชุมพิจารณาทังหมด วาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น แล้วจึงขอให้ทีประชุมลงมติในแต่ละวาระ
นายประชา พัทธยกร รายงานว่าคณะกรรมการเห็ นควรเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้ยกเลิ กมติทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครังที 1/2560 ในส่ วนทีได้อนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญของบริ ษทั รวมถึงวันกําหนดรายชื อ
ผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 เนื องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือดําเนิ นการในโครงการใหม่ของบริ ษทั ยัง
ไม่แล้วเสร็ จตามกําหนด ดังนันเมือวันที 19 ตุลาคม 2560 บริ ษทั จึงได้ประกาศเลื อนกําหนดเวลาจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนออกไป ซึ งปั จจุบนั การ
ดําเนิ นการในเรื องดังกล่าวมี ความชัดเจนในระดับหนึ ง คณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาการเพิมทุนของบริ ษทั ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการเงินลงทุนของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิ ทีใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิยกเลิ กมติของ
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครังที 1/2560 ดังกล่าว พร้ อมทังกําหนดจํานวนหุ้นเพิมทุนทีเหมาะสม อัตราและราคาการใช้สิทธิ ใหม่ทีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด และเสนอให้กาํ หนดวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น
(Record Date) ใหม่ ทังนี เพือเพิมโอกาสทีบริ ษทั จะระดมทุนและจัดสรรโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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นายประชา พัทธยากร ได้ชีแจงรายละเอี ยดต่างๆ ในวารที 8.1 ถึ ง 8.7 ให้ทีประชุ มทราบว่าคณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั นี
•
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้ยกเลิ กมติ ของที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครังที 1/2560 ในส่ วนทีได้อนุ มตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และ
เพือรองรั บการใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รวมถึ งวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1
•
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 990,056,250
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน
5,500,312,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
•
พิจารณาอนุ มตั ิ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษ ัท จํานวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 440,025,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าทีตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1”)
บริ ษทั มีแผนและเป้ าหมายทีจะนําเงินทีได้รับจากการเพิมทุนในครังนีไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี
1. ลงทุนในโครงการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบดิ จิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่ วมมื อ
พันธมิตรธุรกิจกับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึ ง
เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็ นจํานวนเงินประมาณ 600,000,000 800,000,000 บาท ซึ งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
2. เพือรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็ นจํานวนเงินประมาณ 750,000,000 – 950,000,000 บาท ซึ งคาดว่าจะใช้เวลา
ในการลงทุนประมาณ 2 ปี
3. ส่ วนที เหลือจะนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และโครงการลงทุนอืนๆ ทีจะเกิ ดขึนในอนาคต ซึ งคาดว่า
จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี
•
พิจารณาอนุมตั ิการออก ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 จํานวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ที จองซื อและได้รับจัดสรรหุ ้ นสามัญเพิ มทุนที ออกและเสนอขายให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น
(Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้ น สามัญเพิ มทุ นใหม่ ต่ อ ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่ คิ ดมู ลค่ า
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ทีออก และมีราคาใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เท่ากับ
0.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน
•
พิจารณาอนุ มตั ิ จดั สรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 2 หุ ้น
สามัญเพิมทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
ไม่เกิ น 2,200,125,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เพือ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้ นสามัญเพิ มทุนใหม่ต่อ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย
โดยไม่คิดมูลค่า
•
พิจารณากําหนดให้ วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Record Date) โดยมีระยะเวลาจองซื อหุ้นเพิมทุนและชําระค่าหุ้นเพิมทุน ในวันที
22 - 25 และ 28 พฤษภาคม 2561
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึ งมีคาํ ถามและคําตอบ สรุ ปได้ดงั นี
คุณสมพงษ์ เฉลิมชัยนุวงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ
คุณประชา พัทธยากร และ
คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการ

ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจใหม่ Digital Trunked Radio System (DTRS) ซึ งเป็ นโครงการทีมี
การลงทุนสู ง และขอทราบว่าจะสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั เมือไร
บริ ษ ัท ได้ด ําเนิ น ธุ รกิ จ DTRS โดยเป็ นพัน ธมิ ต รธุ รกิ จกับ กสท ซึ งเป็ นผู้ที ได้รับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในระบบ DTRS จาก กสทช. เพียงรายเดียว ทีสามารถให้บริ การกับ
บุ ค คลที สามได้ นอกจากนี บริ ษ ัท ยังได้ รั บ แต่ ง ตังจาก Motorola ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ที ทําธุ รกิ จ
Trunked Radio รายแรกมานานกว่า 10 ปี เป็ นทียอมรับและเชื อถื อในคุณภาพระดับโลก ลูกค้า
กลุ่ มเป้ าหมายของ DTRS จะเป็ นกลุ่ มองค์กรและหน่ วยงานราชการ ซึ งเป็ นลู กค้าฐานเดิ มของ
กลุ่ มสามารถ มีการแข่งขันค่อนข้างตํา โดยบริ ษทั ได้ติดตังไปเกื อบ 200 สถานี และคาดว่าใน
เดือนกันยายน 2561 จะติดตังได้ 500 – 700 สถานี

คุณวิทูร โพธิ สุวรรณชาติ
ผูถ้ ือหุ้น
คุณสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
กรรมการ

บริ ษทั จะดําเนิ นการกับร้านค้า i-mobile ทีมีอยูอ่ ย่างไร

คุณสมพงษ์ เฉลิมชัยนุวงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ
คุณประชา พัทธยากร
กรรมการ

สัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุรกิจเพือทํา DTRS กับ กสท มีอายุกีปี

คุณนุชนาฎ รงรอง
ผูถ้ ือหุ้น
คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 5 ปี และขายได้ทุก 6 เดื อน สามารถขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯปกติ
ใช่หรื อไม่ อิงกับราคาหุ ้นเดิมหรื อไม่
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทาํ การซื อขายได้ห ลังจากทีบริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาํ เนิ นการเพิม
ทุนเรี ยบร้อยแล้ว และสามารถทําการซื อขายได้ทนั ทีไม่ตอ้ งรอ 6 เดือน โดยกําหนดราคาใช้สิทธิ
ซื อหุ ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ ้น ไม่ว่าหุ ้นจะขึนหรื อลงไปเท่าไรก็ตาม ผูท้ ีจองซื อหุ้นและ
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในตอนนี สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพือซื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ในราคา 0.50 บาทต่อหุ ้น

บริ ษทั ยังคงเปิ ดให้บริ การซ่อม จําหน่ายสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และโทรศัพท์เคลื อนทีแบรนด์
อืนๆ และเพือรองรับการให้บริ การ Trunked Radio ในอนาคต

มีอายุอีกประมาณ 8 ปี สิ นสุ ดกรกฎาคม 2568

เมือไม่มีผถู ้ ื อหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงอนุ มตั ิในแต่ละวาระที
ต่อเนื องกัน ดังนี
วาระที 8.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ยกเลิกมติของที
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้ น ครั งที 1/2560 ในส่ วนทีได้อนุ มตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรั บการใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้ นสามัญของ
บริ ษทั รวมถึงวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) และการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที
นอกจากนี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 990,056,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ
ออกจําหน่ ายจํานวน 5,500,312,500 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติ ในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิให้ยกเลิ กมติของทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครังที 1/2560 ในส่ วนทีได้อนุมตั ิการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) และ
เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ ้นสามัญของบริ ษทั รวมถึงวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Record Date) และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที
และอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 990,056,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 8.2

เห็นด้วย
3,326,981,968
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผถู ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 4. เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท โดยให้ ยกเลิ ก ข้อ ความเดิ ม และใช้ ข ้อ ความใหม่
ต่อไปนี แทน
เดิม
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

990,056,250 บาท

(เก้าร้อยเก้าสิ บล้านห้าหมืนหกพันสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

9,900,562,500 หุ ้น

(เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมืนสองพันห้าร้อยหุ ้น)

มูลค่าหุ ้นละ

0.10 บาท

(สิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

9,900,562,500 หุ ้น
- หุ ้น

(เก้าพันเก้าร้อยล้านห้าแสนหกหมืนสองพันห้าร้อยหุ ้น)
( - )”

ใหม่
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

440,025,000 บาท

(สี ร้อยสี สิ บล้านสองหมืนห้าพันบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

4,400,250,000 หุ้น

(สี พันสี ร้อยล้านสองแสนห้าหมืนหุ ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท

(สิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

4,400,250,000 หุ้น
- หุ้น

(สี พันสี ร้อยล้านสองแสนห้าหมืนหุ ้น)
( - )”

ทังนี โดยเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หารมีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ทีกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการจดทะเบียน
เสร็ จสมบูรณ์ ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั และอนุ มตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ มี อาํ นาจดําเนิ น การต่ างๆ ที จําเป็ นเพื อให้ เป็ นไปตามคําสั งของนายทะเบี ยน เพื อให้ ก ารดําเนิ น การจดทะเบี ยน
เสร็ จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,326,981,968
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
100
0.0000

บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที 8.3 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุ มว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จํานวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติของวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
440,025,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 11,000,625,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1”) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที 8.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แจ้งต่อที ประชุ มว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อ
บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ . เพื อให้ ส อดคล้องกับ การเพิ มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยให้ ยกเลิ ก ข้อ ความเดิ ม และใช้ข้อ ความใหม่
ต่อไปนี แทน
เดิม
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

440,025,000 บาท (สี ร้อยสี สิ บล้านสองหมืนห้าพันบาทถ้วน)
4,400,250,000 หุ ้น (สี พันสี ร้อยล้านสองแสนห้าหมืนหุ ้น)
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
4,400,250,000 หุ ้น (สี พันสี ร้อยล้านสองแสนห้าหมืนหุ ้น)
- หุ ้น ( - )”
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ใหม่
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ

1,540,087,500 บาท
15,400,875,000 หุ้น
0.10 บาท

(หนึ งพันห้าร้อยสี สิ บล้านแปดหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(หนึ งหมืนห้าพันสี ร้อยล้านแปดแสนเจ็ดหมืนห้าพันหุ ้น)
(สิ บสตางค์)

15,400,875,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึ งหมืนห้าพันสี ร้อยล้านแปดแสนเจ็ดหมืนห้าพันหุ ้น)
( - )”

ทังนี โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุ ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หารมีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็ จ
สมบูรณ์ ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติของวาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียน และอนุ มตั ิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลที ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพือให้การดําเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์ ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,868
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,100
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที 8.5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัท ครั งที 1 เพือจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัททีจอง
ซื อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวนไม่
เกิ น 2,200,125,000 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิ มทุนใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า และมี ราคาใช้สิทธิ ซือหุ้ น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรดังกล่าว
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ควรอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W จํานวนไม่เกิ น 2,200,125,000 หน่ วย เพือจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มของบริ ษทั ทีจองซื อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคา ใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษ
ดังกล่าวทิงทังจํานวน ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,891,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125
20

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000
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วาระที 8.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
และเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษทั ครังที 1
ประธานฯ แจ้งต่อที ประชุ มว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
จํานวนไม่เกิ น 8,800,500,000 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights
Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญเพิมทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท
และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 2,200,125,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
SDC-W1 เพือจัดสรรให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของบริ ษทั ที จองซื อและได้รับจัด สรรหุ ้ นสามัญเพิ มทุนที ออกและเสนอขายให้ แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยที
กําหนดให้วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นทีมี สิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการ
ถื อหุ ้ น (Record Date) รายละเอี ยดเพิ มเติ มปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 8 ของหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั งนี
ประธานฯ ได้แจ้งว่าการลงมติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญ
เพิมทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในราคาหุ ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 2,200,125,000 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิมของบริ ษทั ทีจองซื อและ
ได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเพิมทุน
ใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยทีกําหนดให้วนั ที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Record Date) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,295,964,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360.100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที 8.7 พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสั ดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษทั ครังที 1
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ ห าร หรื อบุ คคลที ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีอาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี
1.

2.

3.
4.

พิจารณากําหนดหรื อเปลี ยนแปลงรายละเอียดและเงือนไขเกียวกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และการออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในคราวเดียวทังจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจองซื อและชําระเงิน อัตราส่วนการเสนอ
ขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิ ซือหุ้นสามัญ รวมถึ งวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นทีมี สิทธิ ได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (RECORD DATE)
ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ทีเกี ยวข้องกับการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุน และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ งรวมถึ งการติดต่อและการยืนเอกสารต่อเจ้าหน้าทีหรื อ
ตัวแทนของหน่ วยงานใดๆ ที เกี ยวข้อ ง ตลอดจนการนําหุ้ น สามัญเพิ มทุนของบริ ษ ัท และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ้นเดิมของบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
แต่งตังและมอบหมายบุคคลอืนทีมีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้น
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
ประธานฯ ได้ แ จ้ง ว่ า การลงมติ ว าระนี จะต้อ งได้ รั บ การอนุ ม ัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที ประชุ มพิ จารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ การมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษทั หรื อ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ ห าร หรื อบุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ ห ารหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ ห าร
มีอาํ นาจในการดําเนินการตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ
วาระที 9

เห็นด้วย
3,295,946,968
99.0655

ไม่เห็นด้วย
30,360,100
0.9125

งดออกเสี ยง
730,000
0.0219

บัตรเสี ย
0
0.0000

พิจารณาเรื องอืนๆ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ นเสนอเรื องให้ พิจารณา สอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผูถ้ ื อ หุ ้ นท่ านใดสอบถาม
หรื อเสนอเรื องอืนใดให้พิจารณา ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทีได้สละเวลาเข้าร่ วมประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุม เวลา 10.15 น.

ประธานทีประชุม
(นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต)

เลขานุการทีประชุม
(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)
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