รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)
วันเวลาประชุม

28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม

ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักงานบริษัท เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปตอล รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เขารวมประชุม
1.
นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
2.
นายสิทธิเดช มัยลาภ
3.
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม
4.
นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ
5.
นายรัช ตันตนันตา
6.
นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
7.
นายธนฤกษ ธนกิจสมบัติ
8.
นายบดินทร อภิศักดิ์ศิริกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ผูเขารวมประชุม
1.
นายคงกช ยงสวัสดิกุล
2.
นางสาวสุภัทรา คีรินทรสกุนา
3.
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จํากัด
เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (“เลขานุการ”) กลาวเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เขารวมการ
ประชุมครั้งนี้ และแจงวาไดเวลาเริ่มประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว เลขานุการจึงกลาวเรียนเชิญ นายสิริวัฒน
โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ทําหนาที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับของบริษัท พรอมทั้งกลาวเปดประชุมและ
แถลงใหที่ประชุมทราบวา จากจํานวนหุนทั้งหมด 537,681,316 หุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตัวเอง จํานวน 18 ราย และโดย
การมอบฉันทะแทน จํานวน 27 ราย รวมผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 45 ราย รวมจํานวนหุนได 269,912,153 หุน คิดเปนรอยละ
50.20 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท และกอนเขาสูการพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม ขอใหเลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนน
ตอไป
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 13 วาระ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเลขานุการไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในการ
อภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมใหยกมือขึ้นเหนือศรีษะ และเมื่อประธานฯ อนุญาต ใหกลาวแสดงตนโดย
แจงชื่อ – นามสกุล ของผูอภิปราย และสถานะผูถือหุนวามาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตาม
วาระนั้น ๆ

1

และเพื่อความเรียบรอยและไมใหเปนการเสียเวลาของผูถือหุน เลขานุการไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
•

•
•

•

•

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยนับ
1 หุนตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถ
แบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได
ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝาก และผูดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได
ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม
และขอใหทําเครื่องหมายในชองไมเห็นดวย หรือชองงดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อให
เจาหนาที่ของบริษัท ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระ
ตาง ๆ บริษัท จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และ
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไว
และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือ
ชื่อกํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้นหากผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงโปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อ
กํากับการลงคะแนนที่แตกตางไปจากที่กลาวขางตน จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
ในระหวางที่ดําเนินการรวบรวมและนับคะแนนจะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายหรือซักถามเรื่องที่อยูใน
ประเด็นของวาระนั้น ๆ จนกระทั่งเมื่อทราบผลและประธานฯ พรอมที่แจงมติในวาระนั้น ๆ ก็จะยุติการ
ซักถามเพื่อใหประธานฯ แจงผลและดําเนินการประชุมวาระถัดไป ทั้งนี้ เพื่อใหการประชุมเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเสร็จตามกําหนดเวลา หากมีคําถามที่เหลือจะนําไปตอบในชวงทายการประชุม

กอนที่จะพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีใน
การจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงที่ประชุม จึงเห็นควรจัดใหมีผูกํากับการประชุมผูถือหุนที่
เปนกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเปนไปอยางโปรงใส จึงขอเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนจํานวน 2 คน เพื่อเปนสักขี
พยานในการนับคะแนนประจําที่โตะลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้
1. นางสาวฐิตินี ปรีชาชาญ
ผูถือหุน
2. นายชินกฤต แจงประภากร ผูถ ือหุน
หลังจากที่เลขานุการไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียน
เชิญประธานฯ กลาวนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับที่ไดชี้แจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 โดยบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท
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ที่ https://skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แลว
คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 ไวอยางถูกตองตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 46 ราย รวม
จํานวนหุนได 269,923,413 หุน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 ของบริษัท

ประธานฯ ไดขอใหนางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม (กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน) เปนผูนําเสนอ
รายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 โดยไดจัดสงรายงานประจําป 2562
ในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาที่ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ตอที่ประชุม ดังนี้
ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
• ทุนจดทะเบียน 277,750,000 บาท
• ทุนที่ชําระแลว 268,840,658 บาท
• จํานวนหุนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ 537,681,316 หุน
• มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ณ วันที่ 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 เริ่มตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
2. โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล (Zone C) กลุมที่ 6 ภาคกลาง 1 และ กลุมที่
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสํานักงาน กสทช.
2.1 กลุมที่ 6 ภาคกลาง 1
• มูลคาโครงการ 2,052,336,449 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
• โดยกิจการคารวม ไอเทลและสกาย (ITEL and SKY Consortium)
• สัดสวนการดําเนินงาน 51%-49%
2.2 กลุมที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
• มูลคาโครงการ 2,484,112,150 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
• โดยกิจการคารวม ล็อกซไวร-สกาย (Loxley wireless-SKY)
• สัดสวนการดําเนินงาน 51%-49%
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ
• ระยะที่ 1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ ภายใน 300 วัน
• ระยะที่ 2 ใหบริการ 5 ป นับจากตรวจรับความพรอมในระยะที่ 1
• ระยะที่ 3 สงมอบอุปกรณภายใน 60 วันหลังครบกําหนดระยะที่ 2
ฐานะทางการเงิน
1. สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2562 เพิ่มขึ้น 1,579 ลานบาท จากสิ้นป 2561 สวนใหญเกิดจาก ลูกหนี้การคา และ
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้น
2. หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2562 เพิ่มขึ้น 1,172 ลานบาท จากสิ้นป 2561 สวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ที่บริษัทกูยืมมาใชในการดําเนินงานของบริษัท
3. ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาและสวนเกินมูลคาหุน ณ สิ้นป 2562 เพิ่มขึ้น 188 ลานบาท จากสิ้นป 2561
เกิดจากการเพิ่มทุนเพื่อใชแลกหุนในบริษัทยอย
4. กําไรสะสม ณ สิ้นป 2562 เพิ่มขึ้น 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 เพิ่มขึ้น 410% จากสิ้นป 2561 จากการสงมอบงานของ
ภาครัฐที่บริษัทฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และการทยอยรับรูรายไดของโครงการระหวางทํา
2. กําไรขั้นตน ณ สิ้นป 2562 จํานวน 451 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253% จากสิ้นป 2561
3. กําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2562 จํานวน 224 ลานบาท เพิ่มขึ้น 109% จากสิ้นป 2561
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจําป เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบป 2562
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณา และมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562 ดังที่ปรากฎในรายงาน
ประจําป 2562 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เปนการแจงเพื่อ
ทราบ จึงไมตองมีการลงมติ)
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไดจัดสงงบ
การเงินดังกลาวในรูปแบบ QR Code ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังสําเนาปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3 ซึ่งเปนงบ
การเงินที่ผานการตรวจสอบและใหความเห็นจากผูสอบบัญชี และรับรองโดยกรรมการตรวจสอบแลว โดยคณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นวาที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินดังกลาว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว ดังที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2562

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
จนกวา ทุน สํา รองนี้จ ะมีจํา นวนไมนอยกวา รอ ยละ 10 ของทุน จดทะเบียน โดย ณ ปจ จุบัน ทุน สํา รองของบริ ษั ท มีจํา นวน
25,275,000 บาท ซึ่งยังไมครบตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากป 2562 ที่ผานมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจด
ทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 277,750,000 บาท ดังนั้นบริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ไวเปนทุน
สํารองของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองของ
บริษัทเพิ่มเติม 2,500,000 บาท
และบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับแผนการ
ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2562 นั้น
เนื่องจากบริษัท ตองรักษาสภาพคลองไวสาหรับการดําเนินงานป 2563 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ไวเปนทุนสํารองของบริษัท เพิ่มเติมตาม
กฎหมาย รวมทั้งมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
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มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

269,923,313
0
100
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9999630
0
0.0000370
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ
1.
2.
3.

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ
นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยประวั ติ ข องกรรมการทั้ ง 3 ท า นนั้ น มี ร ายละเอี ย ดดั ง สํ า เนาปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 4 หลั ง จากนั้ น
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดของการดําเนินงานของบริษัท แลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่ครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก 1.
นายสิริวัฒน โตวชิรกุล 2. นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ และ 3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป
อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1)

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(2)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

นายวิรัตน อนุรักษพุฒิ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

(3)

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ และ
เลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563 ดวยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ และเลขานุการ
บริษัท ดังนี้
คาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
วันที่มีผล

อัตราเดิม (ตอเดือน)
22,000
19,000
15,000
7,500
1 พฤษภาคม 2562

อัตราที่เสนอ (ตอเดือน)
22,000
19,000
15,000
7,500
1 พฤษภาคม 2563

โดยที่ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และ
เลขานุการบริษัท ประจําป 2563 ตามที่เสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และเลขานุการบริษัท สําหรับรอบป 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบป
บัญชี 2563

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2563 โดยประธานฯ เสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน
3,400,000 บาท
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อที่ไดเสนอขางตน
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก
(1) นายพิสิฐ ทางธนกุล
(2) นายไพบูล ตันกูล
(3) นางสาวสกุณา แยมสกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960

และ/หรือ
และ/หรือ

และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ
เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2563 เปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 3,400,000 บาท ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
269,923,413
100
0
0
0
0
10

บัตรเสีย
หมายเหตุ

0
269,923,413

0
100

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12 ถือเปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไมไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว จะถือวาวาระอื่นๆ ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนไปแลวกอนหนานี้เปนอันยกเลิกไป และจะไม
พิจารณาในวาระตอๆ ไปอีก
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
277,750,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได
ออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 277,750,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 268,840,658 บาท โดยการ
ตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และไดกลาวตอที่
ประชุมวา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดวาบริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหม
เพิ่มขึ้น ก็ตอเมื่อหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือ
ตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ดังนั้น บริษัทจึงตองลดทุนจดทะเบียนโดยวิธี
ตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายกอนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 10
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 277,750,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 268,840,685 บาท โดยมี
หุนสามัญที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด 537,681,316 หุน และหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 17,818,684 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท หุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายดังกลาวประกอบดวย (1) หุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (SKY-W1) จํานวน 12,818,684 หุน และ (2) หุนที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 5,000,000 หุน บริษัทจึงพิจารณาการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 277,750,000 บาท เปน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจํา
หนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท การลดทุนดังกลาวขางตนเปนการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิ
ไดนําออกจําหนาย ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอบริษัท และสิทธิประโยชนของผูถือหุนแตอยางใด
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,909,342 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํา นวน 277,750,000 บาท เป น ทุน จดทะเบียนจํา นวน 268,840,658 บาท โดยการตัดหุน สามัญจดทะเบียนที่ยังมิได
ออกจําหนาย จํานวน 17,818,684 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนน
เสียง ดังนี้
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มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ขางตน
บริษัท จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 4. ของบริษัท เปนดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน : 268,840,658 บาท (สองรอยหกสิบแปดลานแปดแสนสี่หมื่นหกรอย
หาสิบแปดบาท)
แบงออกเปน
: 537,681,316 หุน (หารอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยสิบหกหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 0.50 บาท
(หาสิบสตางค)
แบงออกเปน
:
หุนสามัญ
: 537,681,316 หุน (หารอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยสิบหกหุน)
หุนบุริมสิทธิ
: -ไมมี(-)”

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100
12

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนในการตอยอด AOT
AIRPORT APPLICATION ตามสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการโครงการจัดทํา Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 กับ
บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใหตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหครอบคลุมใน
ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมธุรกิจจําหนายสินคาและบริการ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมกลุมธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิตดังปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแก
บุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 5 และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่สงมาดวย 6 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถามใน
ประเด็นตาง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
นางสาวสุดา สมศิริพรชัย ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ขอใหบริษัทชี้แจงถึงผลกระทบจากกรณีการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากบริษัทดําเนินการเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงวา บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเขารวมเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจกับบุคคลในวงจํากัด เพื่อที่จะเขามาเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทางดาน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและประกันภัยตอไปในอนาคต แมวาเหตุการณ COVID-19 จะมีผลกระทบใน
แงการชะลอตัวของการดําเนินธุรกิจ แตบริษัทเชื่อวาเปนผลกระทบระยะสั้น และคาดการณวาธุรกิจการทองเที่ยว และประกันภัย
จะกลับมาดีขึ้นในระยะยาว
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 268,840,658 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 278,840,658 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
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มีผูถือหุน

งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 10 ขางตน
บริษัท จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนัง สือ
บริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เปนดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน : 278,840,658 บาท (สองรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดแสนสี่หมื่นหกรอย
หาสิบแปดบาท)
แบงออกเปน
: 557,681,316 หุน (หารอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยสิบหกหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 0.50 บาท
(หาสิบสตางค)
แบงออกเปน
:
หุนสามัญ
: 557,681,316 หุน (หารอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยสิบหกหุน)
หุนบุริมสิทธิ
: -ไมมี(-)”

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อยางไรก็ดี ในวาระนี้ไม
มีผูถือหุนแสดงความเห็นและซักถามคําถาม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
14

มีผูถือหุน

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง

บัตรเสีย

0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ใหแก (1) นางสาวอรุณรุง ศรีวัฒนประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมเปน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ การออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วเป น การเสนอขายหุ น ที่ ผู ถื อ หุ น มี ม ติ ม อบหมายให
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาด ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ ราคาตลาดสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ย อ นหลั ง ไม น อ ยกว า 7 วั น ทํ า การติ ด ต อ กั น แต ไ ม เ กิ น 15 วั น ทํ า การติ ด ต อ กั น ก อ นวั น ที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท หรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนดราคาเสนอขายหุนนั้น (ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุนดังกลาวจะ
ย อ นหลั ง ไม เ กิ น กว า 3 วั น ทํ า การก อ นวั น แรกที่ เ สนอขายต อ ผู ล งทุ น ) โดยให ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะเปนราคาที่ดีที่สุดตาม
สภาวะตลาดในชวงที่บริษัท จะเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด และจะเปนราคาที่เปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหุน
เดิมของบริษัท
ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุนของบริษัท กอนที่ตลาดหลักทรัพยจะสั่งรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท มีหนาที่
หามมิใหผูลงทุนขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25
ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดที่ ถู ก สั่ ง ห า มขาย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ภายหลังการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแกนักลงทุนดังกลาว นักลงทุนจะเขาเปน
ผูถือหุนรอยละ 3.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท)
ทั้ง นี้ นักลงทุน ไมมีบุค คลที่ เกี่ ย วข องที่ถื อ หุน ของบริ ษั ท อัน จะเป น เหตุ ใ ห ตองนั บ รวมการถื อ หลั ก ทรั พย เ พื่ อทํ า คํา เสนอซื้ อ
หลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กลาวคือ ไมมีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธหรือมีการกระทํารวมกัน (Concert Party)
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หรือไมมีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
หรือไมมีบุคคลที่ถือหุนไวแทน (Nominee) จึงยังไมมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)
เนื่องจากยังไดมาซึ่งหุนของบริษัท ไมถึงจํานวนรอยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการเข า ถื อ หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ครอบงํ า กิ จ การ ลงวั น ที่ 13
พฤษภาคม 2554 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังนี้
(1) การกําหนด แกไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน วัน
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการ
จัดสรรและจองซื้อเปนคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอ
ขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผยรายละเอียดที่
เกี่ยวของตอตลาดหลักทรัพยฯ
(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ
และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควร
เพื่อใหการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของบริษัท สําเร็จลุลวงไปได
(3) กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะเปนราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่บริษัท
จะเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัท ตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน
โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ใหแกบุคคลจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 5) และ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ที่ไดจัดสงใหคณะกรรมการทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อยางไรก็ดี ในวาระนี้ไม
มีผูถือหุนแสดงความเห็นและซักถามคําถาม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแก (1) นางสาวอรุณรุง ศรีวัฒน
ประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดย
กํ า หนดราคาเสนอขายไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 90 ของราคาตลาด รวมทั้ ง อนุ มั ติ ร มอบอํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
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คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก
เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตาม
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ราคาเสนอ
ขายจะไมต่ํากวามูลคาที่ตราไว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูถือหุน

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน (เสียง)
1 หุน = 1 เสียง
269,923,413
0
0
0
269,923,413

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม

ไมมีการเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ
ขอปดการประชุมฯ
ปดประชุม เวลา 15.30

นายสิริวัฒน โตวชิรกุล
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ในฐานะประธานที่ประชุมฯ

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล
เลขานุการบริษัท
ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ
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