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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

วันเวลาประชุม 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

สถานที่ประชุม ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักงานบริษัท เลขท่ี 55 อาคารเอ.เอ.แคปปตอล รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

4. นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ กรรมการ 

5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

6. นายบุญเลิศ เอ้ียวพรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายบดินทร อภิศักด์ิศิริกุล กรรมการอิสระ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายคงกช ยงสวัสดิกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอรส จํากัด 

2. นางสาวสุภัทรา คีรินทรสกุนา ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอรส จํากัด 

3. นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล เลขานุการบริษัท 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (“เลขานุการ”) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

ของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขารวมการ

ประชุมคร้ังนี้ และแจงวาไดเวลาเร่ิมประชุมตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว เลขานุการจึงกลาวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน 

โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับของบริษัท พรอมท้ังกลาวเปดประชุมและ

แถลงใหท่ีประชุมทราบวา จากจํานวนหุนท้ังหมด 537,681,316 หุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตัวเอง จํานวน 18 ราย และโดย

การมอบฉันทะแทน จํานวน 27 ราย รวมผูถือหุนท้ังสิ้นจํานวน 45 ราย รวมจํานวนหุนได 269,912,153 หุน คิดเปนรอยละ 

50.20 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท และกอนเขาสูการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุม ขอใหเลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนน

ตอไป 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในคร้ังนี้ มีวาระการประชุมท้ังสิ้น 13 วาระ ดังรายละเอียดท่ี

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัท ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ในการ

อภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุมใหยกมือข้ึนเหนือศรีษะ และเม่ือประธานฯ อนุญาต ใหกลาวแสดงตนโดย

แจงชื่อ – นามสกุล ของผูอภิปราย และสถานะผูถือหุนวามาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตาม

วาระนั้น ๆ 
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และเพ่ือความเรียบรอยและไมใหเปนการเสียเวลาของผูถือหุน เลขานุการไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยนับ 

1 หุนตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถ

แบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได 

• ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝาก และผูดูแลหุนซ่ึงใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

• ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม

และขอใหทําเคร่ืองหมายในชองไมเห็นดวย หรือชองงดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือเพ่ือให

เจาหนาท่ีของบริษัท ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระ

ตาง ๆ บริษัท จะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และ

สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย สําหรับผูท่ีออกเสียงเห็นดวยขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไว

และสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

• บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือ

ชื่อกํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้นหากผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงโปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อ

กํากับการลงคะแนนท่ีแตกตางไปจากท่ีกลาวขางตน จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

• ในระหวางท่ีดําเนินการรวบรวมและนับคะแนนจะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายหรือซักถามเร่ืองท่ีอยูใน

ประเด็นของวาระนั้น ๆ จนกระท่ังเม่ือทราบผลและประธานฯ พรอมท่ีแจงมติในวาระนั้น ๆ ก็จะยุติการ

ซักถามเพ่ือใหประธานฯ แจงผลและดําเนินการประชุมวาระถัดไป ท้ังนี้ เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยาง

ตอเนื่องและเสร็จตามกําหนดเวลา หากมีคําถามท่ีเหลือจะนําไปตอบในชวงทายการประชุม 

กอนท่ีจะพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีใน

การจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงท่ีประชุม จึงเห็นควรจัดใหมีผูกํากับการประชุมผูถือหุนท่ี

เปนกลางเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเปนไปอยางโปรงใส จึงขอเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนจํานวน 2 คน เพ่ือเปนสักขี

พยานในการนับคะแนนประจําท่ีโตะลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้ 

1. นางสาวฐิตินี ปรีชาชาญ ผูถือหุน 

2. นายชินกฤต แจงประภากร ผูถือหุน 

หลังจากท่ีเลขานุการไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียน

เชิญประธานฯ กลาวนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับท่ีไดชี้แจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

30 เมษายน 2562 โดยบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท  
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ท่ี https://skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

แลว 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 

เมษายน 2562 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุมจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถือหุน ประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  

30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ  1.  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

2. ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้นจํานวน 46 ราย รวม

จํานวนหุนได 269,923,413 หุน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 ของบริษัท 

ประธานฯ ไดขอใหนางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน) เปนผูนําเสนอ

รายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 โดยไดจัดสงรายงานประจําป 2562 

ในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาท่ีปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ตอท่ีประชุม ดังนี้ 

ทุนเรือนหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

• ทุนจดทะเบียน 277,750,000 บาท 

• ทุนท่ีชําระแลว 268,840,658 บาท  

• จํานวนหุนท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ 537,681,316 หุน 

• มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563) 7,043.63 ลานบาท 
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งานโครงการขนาดใหญที่เซ็นสัญญา 

1. สัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการใหบริการฟรีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย (Free Wi-Fi) และ

การใหเชาโครงขายระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย (Wi-Fi) กับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) 

• โดยกิจการรวมลงทุนจีฟนน-สกาย (Gfin-SKY Consortium) 

• ระยะเวลาการอนุญาต 10 ป  เริ่มตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
 

2. โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีหางไกล (Zone C) กลุมท่ี 6 ภาคกลาง 1 และ กลุมท่ี 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสํานักงาน กสทช. 
 

2.1 กลุมท่ี 6 ภาคกลาง 1 

• มูลคาโครงการ  2,052,336,449  บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

• โดยกิจการคารวม ไอเทลและสกาย (ITEL and SKY Consortium) 

• สัดสวนการดําเนินงาน 51%-49% 
 

2.2 กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

• มูลคาโครงการ  2,484,112,150  บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

• โดยกิจการคารวม ล็อกซไวร-สกาย (Loxley wireless-SKY) 

• สัดสวนการดําเนินงาน 51%-49% 
 

2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

• ระยะท่ี 1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ ภายใน 300 วัน 

• ระยะท่ี 2 ใหบริการ 5 ป นับจากตรวจรับความพรอมในระยะท่ี 1 

• ระยะท่ี 3 สงมอบอุปกรณภายใน 60 วันหลังครบกําหนดระยะท่ี 2 
 

ฐานะทางการเงิน 
 

1. สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2562 เพ่ิมขึ้น 1,579 ลานบาท จากสิ้นป 2561 สวนใหญเกิดจาก ลูกหนี้การคา และ

สินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2562 เพ่ิมขึ้น 1,172 ลานบาท จากสิ้นป 2561 สวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน ท่ีบริษัทกูยืมมาใชในการดําเนินงานของบริษัท 

3. ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาและสวนเกินมูลคาหุน ณ สิ้นป 2562 เพ่ิมขึ้น 188 ลานบาท จากสิ้นป 2561 

เกิดจากการเพ่ิมทุนเพ่ือใชแลกหุนในบริษัทยอย 

4.   กําไรสะสม ณ สิ้นป 2562 เพ่ิมขึ้น 214 ลานบาท จากสิ้นป 2561  
 

สัดสวนโครงสรางรายได  
 

1. ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯ แบงสัดสวนรายได เปนดังนี้  

1.1 รายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 31.04 

1.2 รายไดจากการขาย รอยละ 28.67 
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1.3 รายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน รอยละ 28.18 

1.4 รายไดจากการบริการ รอยละ 12.11 
 

2. ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ แบงสัดสวนรายได เปนดังนี้ 

2.1 รายไดจากการจําหนายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ รอยละ 90.98 

2.2 รายไดจากการขาย รอยละ 4.99 

2.3 รายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน รอยละ 0.23 

2.4 รายไดจากการบริการ รอยละ 3.81 

ผลการดําเนินงาน 

1. รายไดรวม ณ สิ้นป 2562 จํานวน 3,960 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 410% จากสิ้นป 2561 จากการสงมอบงานของ

ภาครัฐท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และการทยอยรับรูรายไดของโครงการระหวางทํา 

2. กําไรขั้นตน ณ สิ้นป 2562 จํานวน 451 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 253% จากสิ้นป 2561  

3. กําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2562 จํานวน 224 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 109% จากสิ้นป 2561  

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบป 2562 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562 ดังท่ีปรากฎในรายงาน

ประจําป 2562 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ (วาระนี้เปนการแจงเพ่ือ

ทราบ จึงไมตองมีการลงมติ) 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไดจัดสงงบ

การเงินดังกลาวในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาปรากฏตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 3 ซ่ึงเปนงบ

การเงินท่ีผานการตรวจสอบและใหความเห็นจากผูสอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแลว โดยคณะกรรมการพิจารณา

แลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 
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มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว ดังท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัท ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2562 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัท มีจํานวน  

25,275,000 บาท ซ่ึงยังไมครบตามท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากป 2562 ท่ีผานมา บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยทุนจด

ทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 277,750,000 บาท ดังนั้นบริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ไวเปนทุน

สํารองของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองของ

บริษัทเพ่ิมเติม 2,500,000 บาท  

และบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับแผนการ

ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2562 นั้น 

เนื่องจากบริษัท ตองรักษาสภาพคลองไวสาหรับการดําเนินงานป 2563 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ไวเปนทุนสํารองของบริษัท เพ่ิมเติมตาม

กฎหมาย รวมท้ังมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,313 99.9999630 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 100 0.0000370 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง 

ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุด

กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน

วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระ

นั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซ่ึงในปนี้มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ  กรรมการ  

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ 

โดยประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทานนั้น มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 หลังจากนั้น  

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ

หนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัท แลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการ 3 ทาน ท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก 1. 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 2. นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ และ 3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป

อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

(1) นายสิริวัฒน โตวชิรกุล ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

(2) นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

(3) นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ และ

เลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ และเลขานุการ

บริษัท ดังนี้ 

คาตอบแทน อัตราเดิม (ตอเดือน) อัตราที่เสนอ (ตอเดือน) 

ประธานกรรมการ  22,000 22,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 19,000 19,000 

กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

เลขานุการบริษัท 7,500 7,500 

วันท่ีมีผล 1 พฤษภาคม 2562 1 พฤษภาคม 2563 

โดยท่ี คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และ

เลขานุการบริษัท ประจําป 2563 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบป

บัญชี 2563  

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2563 โดยประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  และ/หรือ   

3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4960 

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000 บาท  

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อท่ีไดเสนอขางตน  

ท้ังนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก 

(1) นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 และ/หรือ 

(2) นายไพบูล ตันกูล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

(3) นางสาวสกุณา แยมสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4960 

และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2563 เปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 3,400,000 บาท ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
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บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

เนื่องจากเร่ืองท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 12 ถือเปนวาระท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไมไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว จะถือวาวาระอ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนไปแลวกอนหนานี้เปนอันยกเลิกไป และจะไม

พิจารณาในวาระตอๆ ไปอีก 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

277,750,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได

ออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 

ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 277,750,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 268,840,658 บาท โดยการ

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และไดกลาวตอท่ี

ประชุมวา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดวาบริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหม

เพ่ิมขึ้น ก็ตอเม่ือหุนท้ังหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนท่ีเหลือ 

ตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน ดังนั้น บริษัทจึงตองลดทุนจดทะเบียนโดยวิธี

ตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนายกอนท่ีบริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระท่ี 10 

ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 277,750,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 268,840,685 บาท โดยมี 

หุนสามัญท่ีออกและจําหนายไดแลวท้ังหมด 537,681,316 หุน และหุนสามัญท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 17,818,684 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท หุนสามัญท่ียังมิไดนําออกจําหนายดังกลาวประกอบดวย (1) หุนท่ีจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 (SKY-W1) จํานวน 12,818,684 หุน และ (2) หุนท่ีจัดสรรไวเพ่ือ

รองรับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 5,000,000 หุน บริษัทจึงพิจารณาการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 277,750,000 บาท เปน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบยีนท่ียังมิไดนําออกจํา

หนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท การลดทุนดังกลาวขางตนเปนการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิ

ไดนําออกจําหนาย ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอบริษัท และสิทธิประโยชนของผูถือหุนแตอยางใด 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 277,750,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได

ออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนน

เสียง ดังนี้ 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงระบุในวาระท่ี 8 ขางตน 

บริษัท จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

17 มีนาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4. ของบริษัท เปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน : 268,840,658 บาท (สองรอยหกสิบแปดลานแปดแสนสี่หม่ืนหกรอย

หาสิบแปดบาท) 

 แบงออกเปน : 537,681,316 หุน (หารอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน

สามรอยสิบหกหุน) 

 มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน :   

 หุนสามัญ : 537,681,316 หุน (หารอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน

สามรอยสิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมมี- (-)” 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 

ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการ

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนในการตอยอด AOT 

AIRPORT APPLICATION ตามสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการโครงการจัดทํา Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 กับ

บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใหตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหครอบคลุมใน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว กลุมธุรกิจจําหนายสินคาและบริการ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมกลุมธุรกิจประกันภัยและประกัน

ชีวิตดังปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแก

บุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 5 และ แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) สิ่งที่สงมาดวย 6 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุม 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถามใน

ประเด็นตาง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

นางสาวสุดา สมศิริพรชัย ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ขอใหบริษัทชี้แจงถึงผลกระทบจากกรณีการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากบริษัทดําเนินการเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  
 

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจาหนาท่ีบริหารชี้แจงวา บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเขารวมเปนพันธมิตร

ทางธุรกิจกับบุคคลในวงจํากัด เพ่ือท่ีจะเขามาเพ่ือเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษัท เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัท ทางดาน

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและประกันภัยตอไปในอนาคต แมวาเหตุการณ COVID-19 จะมีผลกระทบใน

แงการชะลอตัวของการดําเนินธุรกิจ แตบริษัทเชื่อวาเปนผลกระทบระยะสั้น และคาดการณวาธุรกิจการทองเท่ียว และประกันภัย

จะกลับมาดีขึ้นในระยะยาว 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 

บริษัท 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงระบุในวาระท่ี 10 ขางตน 

บริษัท จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

17 มีนาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน : 278,840,658 บาท (สองรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนสี่หม่ืนหกรอย

หาสิบแปดบาท) 

 แบงออกเปน : 557,681,316 หุน (หารอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน

สามรอยสิบหกหุน) 

 มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน :   

 หุนสามัญ : 557,681,316 หุน (หารอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน

สามรอยสิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมมี- (-)” 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ อยางไรก็ดี ในวาระนี้ไม

มีผูถือหุนแสดงความเห็นและซักถามคําถาม ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 

ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 

20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ใหแก (1) นางสาวอรุณรุง ศรีวัฒนประภา  (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนการเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาด ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ท้ังนี้ ราคาตลาดสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท 

ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกันแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือผูท่ีไดรับมอบหมายกําหนดราคาเสนอขายหุนนั้น (ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุนดังกลาวจะ

ยอนหลังไมเกินกวา 3 วันทําการกอนวันแรกท่ีเสนอขายตอผูลงทุน) โดยใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะเปนราคาท่ีดีท่ีสุดตาม

สภาวะตลาดในชวงท่ีบริษัท จะเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด และจะเปนราคาท่ีเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหุน

เดิมของบริษัท 

ท้ังนี้ หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ต่ํากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุนของบริษัท กอนท่ีตลาดหลักทรัพยจะสั่งรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท มีหนาท่ี

หามมิใหผูลงทุนขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เร่ิมทําการซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ดังกลาวเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุนท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 

ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 

2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ภายหลังการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพ่ือเสนอขายใหแกนักลงทุนดังกลาว นักลงทุนจะเขาเปน

ผูถือหุนรอยละ 3.59 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัท) 

ท้ังนี้ นักลงทุนไมมีบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีถือหุนของบริษัท อันจะเปนเหตุใหตองนับรวมการถือหลักทรัพยเพ่ือทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท (Tender Offer) กลาวคือ ไมมีบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธหรือมีการกระทํารวมกัน (Concert Party) 
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หรือไมมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

หรือไมมีบุคคลท่ีถือหุนไวแทน (Nominee) จึงยังไมมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท (Tender Offer) 

เนื่องจากยังไดมาซ่ึงหุนของบริษัท ไมถึงจํานวนรอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ลงวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2554 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังนี้ 

(1) การกําหนด แกไข เพ่ิมเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน วัน

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการ

จัดสรรและจองซ้ือเปนคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอ

ขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผยรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของตอตลาดหลักทรัพยฯ  

(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ 

และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุน

ดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอ และการย่ืนเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควร

เพ่ือใหการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัท สําเร็จลุลวงไปได 

(3) กําหนดราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะเปนราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีบริษัท 

จะเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด 

ท้ังนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัท ตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 5) และ

แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ท่ีไดจัดสงใหคณะกรรมการทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระนี้ อยางไรก็ดี ในวาระนี้ไม

มีผูถือหุนแสดงความเห็นและซักถามคําถาม ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแก (1) นางสาวอรุณรุง ศรีวัฒน

ประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดย

กําหนดราคาเสนอขายไม ตํ่ากวาร อยละ 90 ของราคาตลาด รวมท้ังอนุมัติรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ 
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คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก 

เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมถึงกําหนดราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตาม

หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ท้ังนี้ ราคาเสนอ

ขายจะไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 269,923,413 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 269,923,413 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 

 

ไมมีการเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ

ขอปดการประชุมฯ  

ปดประชุม เวลา 15.30 

 

 

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

ในฐานะประธานท่ีประชุมฯ 

 

 

 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

เลขานุการบริษัท 

ในฐานะเลขานุการท่ีประชุมฯ 

 


