
สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

 

8 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2563 
บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที  ประชุมเมือวนัที 1 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่  4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริมประชุม  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แนะนําตวั และแจง้ให้ทีประชุม    

ทราบว่าเนืองจากมีฝนตกหนกั นาํท่วม และการจราจรติดขดัอยา่งมาก ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเดินทางมาล่าชา้ และประธานกรรมการอยูร่ะหวา่ง

เดินทางมายงัสถานทีจดัประชุม จึงขอดาํเนินการแทนจนกว่าประธานกรรมการจะมาถึงและดาํเนินการประชุมต่อ โดยเลขานุการบริษทัได ้

รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อทีประชุม ซึงมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 40 ราย เป็นจาํนวนหุ้น

ทงัสิน 10,416,283,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.98 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทั โดยมาดว้ยตนเอง 11 ราย จาํนวน 49,790,500 

หุ้น และมอบฉันทะ 29 ราย จาํนวน 10,366,492,600 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร จึงกล่าวเปิด

การประชุม และไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีเขา้ร่วมประชุม โดยในช่วงเริมประชุมมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุม 5 ท่าน ซึงประธานกรรมการไดเ้ดินทางมาเขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จึงมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทงั 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

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

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมก ารผู ้มีอ ํานาจลงน าม / ป ระธานเจ้าห น้ าทีบ ริห าร / ประธาน กรรมการบ ริห าร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / ประธานกรรมการ

พฒันาเพอืความยงัยนื / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ตัวแทนทีปรึกษาทางการเงนิอสิระจากบริษทั เวลท์ พลสั แอ๊ดไวเซอรี จํากดั 

1. นายอคัรวฑัฒ ์จงสกุล 

2. นายกฤษณ์ เกิดชนะ 

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น

หรือผู ้รับมอบฉันทะ เพือเป็นผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีประชุม นางสาวเกวลี ไพศาลพยคัฆ์ ผู ้รับมอบอาํนาจ อาสาสมัคร                

เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิมเติม ประธานฯ จึง

เชิญผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนังทีจุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึงจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้ผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมการ

ประชุมรับทราบโดยทวักนั ดงันี  
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีมีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพอืให้เจา้หนา้ที

รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านนั โดย

จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนน

เสียงส่วนทีเหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นทีทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพือการ

ลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสดัส่วน

เมือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 

ลงในกระดาษทีเตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หนา้ที โดยระบุวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ และแจง้ชือและนามสกุล 

เรืองทีแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ       

หลังจากการประชุมเสร็จสินแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าทีของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพอืเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ตงัแต่วนัที 17 สิงหาคม 2563 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการจาํกดัทีนงัในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ทีนงัและมีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล

ตามมาตรการป้องกันโรคทีราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานทีจดัประชุม มาตรการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 

1/2563 มีดงันี      

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทีนาํมาเองตลอดเวลาทีเขา้ร่วมประชุม รวมทงัทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลทีจดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ

ไม่ให้เขา้บริเวณพนืทีประชุม 

4. บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมทีประสงค์จะสอบถามในทีประชุม ขอให้           

ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ทีของบริษทั เพอืรวบรวมและตอบในทีประชุม 

5. บริษทังดบริการอาหารและชา/กาแฟในบริเวณสถานทีจดัประชุม  

เมือผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี 

วาระท ี1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานให้ทีประชุมทราบว่าบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมือวนัที 14 

กรกฎาคม 2563 ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกาํหนด โดยได้เผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.samartdigital.com  ตงัแต่วนัที 24 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้สงสัยหรือ     
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ขอ้ทกัทว้งเกียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นทกัทว้ง ซึงคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้  เห็นว่า

บนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท ี2  พจิารณาอนุมัติการทํารายการทเีกยีวโยงกนัเกยีวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีประชุมว่าวาระนีเป็นการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการทีเกียวโยงกันเกียวกับการรับความช่วยเหลือ         

ทางการเงินจาก SAMART ดงันนั ผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่กลุ่มบริษทั SAMART และกรรมการซึงรวมผูเ้กียวขอ้งในครอบครัววไิลลกัษณ์ 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดเ้สนอให้ฝ่ายการเงินเป็นผูร้ายงานให้ทีประชุมพิจารณา 

ฝ่ายการเงินได้รายงานต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครังที 4/2563 เมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ

เห็นชอบให้นาํเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพืออนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART 

ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกนั ในวงเงินไม่เกิน 600 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 6 ปี หรือภายในปี 2568 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้ในการชําระหนีให้กับสถาบันการเงินและเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท มูลค่ารวมของดอกเบีย               

ตลอดระยะเวลา 6 ปี มีขนาดรายการมากกว่า  ลา้นบาทและมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงิน ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 เขา้ข่ายเป็นรายการเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงจะต้องขออนุมติัการเขา้ทาํรายการจากทีประชุม         

ผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน  ของผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษทัไดแ้ต่งตงับริษทั เวลท ์พลสั แอด๊ไวเซอรี 

จาํกดั เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของ

รายการต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เพอืประกอบการพจิารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการ                                                                                                                                                     

นับแต่ปี  2560 บริษัทดําเนินการปรับเปลียนแผนธุรกิจ จากธุรกิจการจาํหน่ายโทรศัพท์เคลือนทีและบริการทีเกียวกับ

โทรศพัทเ์คลือนทีมาเป็นการให้บริการในรูปแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดยประกอบไปด้วยโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 

(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และธุรกิจให้เช่าเสาสญัญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที (Mobile Operator) 

ในพืนอุทยานทวัประเทศ ซึงธุรกิจดงักล่าวจะก่อให้เกิดรายไดป้ระจาํต่อบริษทั โดยโครงการ DTRS และ Co-Tower เป็นโครงการขนาดใหญ ่    

ทีใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ณ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการติดตงัอปุกรณ์ยงัไม่สมบูรณ์ทงัโครงการ ซึงยงัไม่ก่อให้เกิดการรับรู้รายได ้

อยา่งไรก็ดีบริษทัยงัคงมีภาระการชาํระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงินทีเกิดจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลือนที ดงันนับริษทัจึงมีการเจรจากบั

สถาบนัการเงินเพือขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดสินเชือให้มีระยะเวลาทียาวมากขึนเพือให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารทางการเงินของ

โครงการทีอยู่ระหว่างการดาํเนินการ ภายหลงัการเจรจากบัสถาบนัการเงินบริษทัได้รับขอ้เสนอการปรับโครงสร้างหนีเงินกู้ยืมจากระยะสัน    

เป็นระยะยาวเพือให้บริษทัมีการบริหารสภาพคล่องทีเพียงพอในการจดัการทางการเงินให้เหมาะสมกบัแผนการบริหารเงินทุนสาํหรับโครงการ  

ทีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการในปัจจุบนัโดยขอ้เสนอของการปรับโครงสร้างเงินกูย้ืมไดก้าํหนดเงือนไขให้บริษทัตอ้งชาํระตน้เงินคืนก่อนกาํหนด    

ตามจาํนวน และระยะเวลาทีระบุไวใ้นสญัญาปรับโครงสร้างหนี 

สัญญากูย้ืมเงินมีวงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามเงือนไขของสัญญาการปรับโครงสร้างเงินกูย้ืมสถาบนั

การเงิน โดยแบ่งมูลค่าวงเงินการชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนด และระยะเวลาของแต่ละส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  วงเงินกู้ยืมจาํนวน 322.31 ล้านบาท นําไปชําระคืนต้นเงินก่อนกาํหนด ภายใน 30 วนันับจากวนัทีได้รับอนุมติัจาก         

ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

ส่วนที 2  วงเงินกูย้มืจาํนวน 200 ลา้นบาทนาํไปชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนดโดยประมาณวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ส่วนที 3  วงเงินกู้ยืมจาํนวนไม่เกิน 77.69 ล้านบาท เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการดําเนินโครงการ DTRS และ           

Co-Tower 

การพจิารณาทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัมีขอ้ดีดงันี 

.  ช่วยจดัการบริหารสภาพคล่องไดอ้ยา่งรวดเร็วลดความเสียงจากความล่าชา้ในการหาแหล่งเงินทุนอืน 
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2. เงินกูย้มืจาก SAMART ถูกกาํหนดให้นบัรวมเขา้เป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุ้นตามหนงัสือสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบั

สถาบนัการเงิน  

3. มีบุคคลเกียวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกนัทาํให้ทงั SAMART และบริษทัสามารถ

พิจารณาขอเสนอเงือนไขในสญัญาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการได ้ 

4.  สญัญาการกูย้มืเงินของ SAMART กาํหนดเงือนไขทีผอ่นปรนกวา่ เช่น 

- ไม่กาํหนดงวดชาํระคืนตน้เงิน และระยะเวลาชาํระคืนนานขึน 

- สญัญาไม่กาํหนดเงือนไขอืนทีอาจเป็นขอ้จาํกดัในการวางแผนการเงิน  

5.  สัญญาเงินกู ้ยืมเงินของ SAMART ไม่กาํหนดเงือนไขในการวางหลกัทรัพยค์าํประกนั/จาํนอง หรือกาํหนดบุคคลคาํประกนั 

รวมถึงการทาํประกันภยัทรัพยสิ์นทีคาํประกัน/จาํนอง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ช่วยทาํให้บริษทัลดภาระค่าใช้จ่าย และ

ขนัตอนการดาํเนินการ 

หากทีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการทาํรายการในครังนี อาจจะส่งผลให้บริษทัผิดสัญญาปรับโครงสร้างหนี และอาจถูกยกเลิก

เงือนไขการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ และกาํหนดระยะเวลาพกัชาํระเงินตน้ ซึงจะส่งผลต่อสภาพคล่องของการดาํเนินโครงการ DTRS และ 

Co-Tower ทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART ในครังนี เนืองจาก   

มีความเหมาะสมทงัดา้นราคาและเงือนไขของรายการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

• การจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงินอืนจะมีตน้ทุนทีสูงกวา่ 

• หากบริษทัตอ้งการระดมทุนดว้ยการออกตราสารหนีจะมีอตัราดอกเบียทีใกลเ้คียงกบัสญัญากูย้มืเงินจาก SAMART  

• อตัราดอกเบียร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นไปตามนโยบายเกียวกบัรายการธุรกิจทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทั  

ความสมเหตสุมผลของเงือนไขของรายการ 

• สญัญากูย้มืเงินมีการกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ทีสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

• ไม่มีการกาํหนดเงือนไขคาํประกนั  

• ไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมการกูย้มื การชาํระคืนตน้เงินก่อนกาํหนด  

• ไม่กาํหนดการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินหรือการถือหุ้น และเงือนไขการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี 
 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัจะตอ้งชาํระหนีให้กบัสถาบนัการเงินงวดแรกภายในวนัทีเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน หลงัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ทาํรายการ บริษทัจะเริมชาํระหนีให้กบัสถาบนัการเงินในวนัที 2 กนัยายน 2563      

เป็นตน้ไป จนครบทุกสถาบนัการเงิน 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

เงินกูที้ไดรั้บจาก SAMART จะใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการจาํนวนเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน บริษทัจะใช้วงเงินกู้ยืมจาํนวนไม่เกิน 77.69 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานภายในบริษทั และลงทุน       

ในโครงการ DTRS และ Co-Tower 

คุณฮงัใช ้อคัควสักุล 

ผุรั้บมอบฉนัทะ 

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียเท่าใด 

ฝ่ายการเงิน 

 

ปัจจุบันบริษัทได้รับอัตราดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี ยอ้างอิงสําหรับลูกค้ารายใหญ่ ชันดี                   

ประเภทมีระยะเวลา (MLR) ซึงเป็นดอกเบียอตัราคงทีต่อปี โดย MLR อา้งอิงของแต่ละสถาบนัการเงินซึงมีอตัราดอกเบีย

เฉลียประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปี อตัราดอกเบีย MLR ในปัจจบุนัมีอตัราตาํทีสุดเมือเทียบกบัในอดีต ดงันนับริษทัคิดวา่อตัรา

ดอกเบียเงินกูย้มืจาก SAMART ในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี มีความเหมาะสม   
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เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติการทาํรายการ             

ทีเกียวโยงกนัเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART โดยได้แจง้ต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีตอ้งได้รับการอนุมติั        

ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทีมีส่วนไดเ้สีย 

มติ        ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัเกียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SAMART 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 878,396,800 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
 

วาระท ี3 พจิารณาเรืองอืนๆ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรืองให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรืองอืนใดให้พจิารณา  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครังนี  และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.35 น. 

 

 

        ประธานทีประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

           เลขานุการทีประชุม 

             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 


