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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

ของ บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

วันเวลาประชุม 29 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

4. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ 

5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ 

6. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

7. นายธนฤกษ ธนกิจสมบัต ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

2. นางสาวอัญชัน สถาวร ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

3. นางสาวสุภลักษณ ภูผา ผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

4. นายคงกช ยงสวัสดิกุล  ทนายความหุนสวน จาก บริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จํากัด  

5. น.ส.สุภัทรา คีรินทรสกุนา ทนายความอาวุโส จาก บริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จํากัด 

6. นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล เลขานุการบริษัท 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) จึงกลาว

เรียนเชิญ นายสิริวัฒน โตวชิรกุล (ประธานกรรมการ) ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับของบริษัท สกาย 

ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พรอมท้ังกลาวเปดประชุมและแถลงใหท่ีประชุมทราบวา จากจํานวนหุนท้ังหมด 

616,266,575 หุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตัวเอง จํานวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 75 ราย รวมท้ังสิ้น 77 ราย 

รวมเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 450,975,333 หุน หรือคิดเปนรอยละ 73.18 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท ครบเปน

องคประชุมตามขอบังคับบริษัท และกอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ขอใหนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

(เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนตอไป 
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สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในครั้งน้ี มีวาระการประชุมท้ังสิ้น 15 วาระ ดังรายละเอียดท่ี

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว และเพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในดาน

การดูแลสิทธิประโยชนของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดสงคําถาม

ลวงหนา โดยมีรายละเอียดและวิธีการ ตามท่ีไดแจงในหนังสือเชิญประชุมแลว และไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม หรือแจงความ

จํานงเสนอเรื่องมาแตอยางใด จากน้ันไดอธิบายเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

วิธีการอภิปราย  

- ในการอภิปราย หากผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุม บริษัทฯ มีชองทางใหติดตอได ดังน้ี 

1. หากประสงคจะสอบถามดวยวิธีการพิมพขอความ ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Chat ของโปรแกรม Zoom 

เพ่ือพิมพขอความ และกดปุม Enter เพ่ือสงขอความเขามายังระบบ 

2. หากประสงคจะสอบถามดวยการสนทนา ใหผูถือหุนไปท่ีเมนู Participant ดานลาง และกดปุมยกมือ

ข้ึน (Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานช่ือของทาน เจาหนาท่ีจะเปดไมโครโฟนใหสอบถาม  

ผูถือหุนจะตองกดปุม Unmute และเปดไมโครโฟนในอุปกรณของทาน กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถพูด

ผานไมโครโฟนได (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพคําถามของทานมาทางชองทาง 

Chat แทน เพ่ือท่ีผูดําเนินรายการจะไดอานคําถามใหกับท่ีประชุมแทน 

- ในการอภิปรายแตละครั้งท้ังผานการพิมพขอความ หรือผานการสนทนา ขอความกรุณาใหผูถือหุนแจงช่ือ-

นามสกุล พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนเริ่มถามคําถามทุกครั้ง เพ่ือประโยชน

ในการจดบันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน  

- บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามในแตละวาระ กรณีท่ีไมมีผูถือหุนสอบถามเขามาภายใน 1 นาที  

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตอ หากผูถือหุนมีคําถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพคําถามเขามาผานชองทาง Chat 

และผูดําเนินรายการจะอานคําถามของทานในภายหลัง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยนับ 1 

หุนตอ 1 เสียง สําหรับผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ

แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยไม

สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก 

และผูดูแลหุน ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

- เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนนใหกับ

ผูเขารวมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอใหผูถือหุนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหผูถือหุนไปท่ีแถบหนาตาง E-Voting เพ่ือทําการลงคะแนนในแตละวาระ ภายในเวลา 1 นาที  

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งวา ยืนยันการลงคะแนนหรือไม 

ใหผูถือหุนกด “ตกลง” เพ่ือเปนการยืนยันการลงคะแนน 
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3. กรณีท่ีผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดดวยการกดเลือกคะแนนใหมอีกครั้ง  

4. หากวาระไดถูกปดการลงคะแนนไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได 

- สําหรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมผานอุปกรณมอืถือ หรือ Tablet ขอใหทานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไป

ยังโปรแกรม Chrome เพ่ือทําการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting โดยเมื่อผูถือหุนลงคะแนนเรียบรอยแลว ขอให

กลับมายังหนาตาง E–Meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชุมตอไป 

- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท่ีลงคะแนนผานระบบ E-Voting และผูท่ีลงคะแนน

ลวงหนาผานเอกสารมอบฉันทะ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม ในการประชุมครั้งน้ี ตั้งแต

วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม

แตอยางใด 

หลังจากท่ีนางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) ไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนเรียบรอยแลว ก็ไดกลาวเรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุม และนําเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดับท่ีไดช้ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุญาต

ใหยายหลักทรัพย SKY จากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (SET) และหลักทรัพย SKY ของ

บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายช่ือหลักทรัพยท่ีใชสําหรับคํานวณดัชนี sSET ของตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงครึ่งปแรก 2565  

(1 มกราคม 2565 -30 มิถุนายน 2565) โดยเปนการทบทวนขอมูลระหวาง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบเรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ (วาระน้ีเปนการแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ) 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ท่ีไดจัดข้ึนเมื่อวัน

ศุกรท่ี 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานดังกลาวในเว็ปไซตของบริษัท

ท่ี http://www.skyict.co.th/ ดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 

เมษายน 2564 ไวอยางถูกตองตามมติของท่ีประชุม จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

 

 

http://www.skyict.co.th/
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ท่ีไดจัดข้ึนเมื่อวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2564 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

 2. ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้นจํานวน 

78 ราย รวมจํานวนหุนได 450,976,533 หุน 

วาระท่ี 3  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอให นายสิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) เปนผูนําเสนอรายงานผล 

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564 รายละเอียดดังปรากฏในแบบแสดงรายการขอมลูประจําป / รายงานประจําป 2564  

(56-1 One Report) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 โดยสรุปผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ตอท่ีประชุม ดังน้ี 

1. โครงสรางกลุมบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทตาง ๆ แบงออกเปนบริษัทยอย และบริษัทรวม ดังน้ี 
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บริษัทยอย 

(1) บริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด (“จีฟนน”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน จีฟนน รอยละ 40 

- จีฟนน รับผิดชอบงานดาน Security Platform 
 

(2) บริษัท โปร อินไซด จํากัด (“โปรอินไซด”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน โปรอินไซด รอยละ 99.99 

- โปรอินไซด รับผิดชอบงานดาน Civil work, Project Management และ SI – System Integrator 
 

(3) บริษัท แอโร เสิรฟส จํากัด (“แอโร”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอโร รอยละ 99.99 

บริษัทรวม 
 

(4) บริษัท เทิรนคีย คอมมูนิเคช่ัน เซอรวิส จํากัด (“ทีเคซี”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน ทีเคซี รอยละ 34 

- ทีเคซี ทําหนาท่ีบริหารงานดาน Telecommunication 
 

(5) บริษัท แอสโตร โซลูช่ันส จํากัด (“แอสโตร”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน แอสโตร รอยละ 30 

- แอสโตร ทําหนาท่ีเปน Sales and Marketing ใหกับ AOT Airport Application หรือ SAWASDEE 

Application 
 

(6) บริษัท เอสเอแอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (“เอสเอแอล”) 

- บริษัทฯ ถือหุนใน เอสเอแอล รอยละ 46.80 ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2563 

- เอสเอแอล เปนบริษัทโฮลดิ้ง ท่ีเขาไปถือหุนใน บริษัท บริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด รอยละ 

51 และ บริษัท แอรโรไฟลทเซอรวิส จํากัด รอยละ 80 โดยท้ัง 2 บริษัท ทําหนาท่ีบริหารจัดการงาน

บริการภาคพ้ืนทาอากาศยาน 
 

2. Digital Platform 
 

(1) TOSSAKAN 
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เปนแพลตฟอรมระบบรักษาความปลอดภยัอัจฉริยะ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ระบบกลองวงจรปดอัจฉรยิะ 

และระบบควบคุมการเขาออกอัจฉริยะ ท่ีจะถูกรวมศูนยมายังศูนยสั่งการดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่ง

บริษัทฯ นําแพลตฟอรมน้ีเขามาทําการตลาดในภาคเอกชน รวมไปถึงการเพ่ิมมาตรฐานในงานดานระบบรักษา

ความปลอดภัยในตลาด 
 

(2) SAWASDEE 

 

เดิมแพลตฟอรมน้ีมช่ืีอวา AOT Airport Application ท่ีบริษัทฯ มีสัมปทานกับ AOT มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 

2562 เปนเวลา 10 ป เปนแพลตฟอรมท่ีนําเสนอการทองเท่ียวของประเทศไทยแบบครบวงจร เชน สถานท่ี

ทองเท่ียวสําคัญในทุกจังหวัด รวมไปถึง รานอาหาร สปา โรงแรม แหลงช็อปปง มีการนําเสนอตารางเท่ียวบิน 

การเดินทางตาง ๆ เปนตน โดยบริษัทฯ ไดเปดใหนักทองเท่ียงเริ่มใชงานแลว ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 และ

คาดวาป 2565 น้ี SAWASDEE นาจะเปดใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากการเปดประเทศอยาง

เปนทางการ 

3. งานโครงการท่ีเซ็นสัญญาในป 2564 มูลคารวมท้ังสิ้น 1,302 ลานบาท  
 

4. สัดสวนโครงสรางรายได 
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จะเห็นไดวา บริษัทฯ มีรายไดลดลง เน่ืองจากการปดประเทศ ทําใหผูใชบริการของระบบ APPS ท่ีบริษัทฯ ไดลงทุน

ไปน้ันลดลง สงผลใหการรับรูรายไดของบริษัทฯ ลดนอยลงไปเมื่อเทียบกับป 2563 แตอยางไรก็ตาม ในอนาคตอัน

ใกลท่ีจะเปดประเทศ คาดวาจะสงผลใหบริษัทฯ นาจะมีการรับรูรายไดจากโครงการ APPS เพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นได

ชัด 
 

5. ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ในป 2564 มีรายไดรวมท้ังสิ้น 3,008 ลานบาท และมีกําไรท้ังสิ้น 55 ลานบาท 

ซึ่งลดลงจากป 2563 ท่ีมีรายได 3,550 ลานบาท และกําไร 158 ลานบาท 

6. Backlog ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดท่ีรอรับรูในป 8 ปขางหนา 17,216 ลานบาท โดยจะมีการทยอยรับรูรายไดตัง้แตป 2565 เปน

ตนไป โดยจะแบงออกเปนรายไดจากโครงการดังตอไปน้ี 

- จากโครงการ AOT-CUPPS ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 7,369 ลานบาท 

- จากโครงการ SI-AOT-APPS ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม, เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ 

จํานวน 5,789 ลานบาท 

- จากโครงการ USO อินเทอรเน็ตชายขอบ จํานวน 2,236 ลานบาท 

- จากโครงการอ่ืน ๆ เชน การวางระบบพ้ืนฐาน การวางระบบกลองวงจรปด จํานวน 1,821 ลานบาท 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2564 ดังท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป / รายงานประจําป 2564 (56-1 One Report) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ี

เสนอทุกประการ (วาระน้ีเปนการแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ) 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตาม

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข 

และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง   - - 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2564 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปจจุบัน ทุนสํารองของบริษัทฯ มีจํานวน 

30,813,535 บาท ซึ่งครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมตองพิจารณาจัดสรรกําไรไวเปนทุนสาํรองตามกฎหมาย

เพ่ิมเติมอีก 
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และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลอาจมีการเปลีย่นแปลงได ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน 

สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในสวนการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานป 2564 น้ัน เน่ืองจาก

บริษัทฯ ตองรักษาสภาพคลองไวสําหรับการดําเนินงานป 2565 จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2564 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีทุนสํารองครบตามท่ี

กฎหมายกําหนดแลว รวมท้ังมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 เน่ืองจากบริษัทฯ ตองการรักษาสภาพ

คลองไวสําหรับการดําเนินงานป 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาเน่ืองจากตน นายสิทธิเดช มัยลาภ และศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย เปนกรรมการท่ีพน

จากตําแหนงจึงตองขอออกจากการประชุมกอนเริ่มในวาระตอไป และขอใหนายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของ

บริษัท ขอ 16. กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก 

และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนง

นานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ซึ่งในปน้ีมีกรรมการท่ี

จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายสิริวัฒน โตวชิรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ 

3. ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดคนหากรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) แลว ปรากฎวาไมพบกรรมการท่ีมีคุณสมบัตติรงตามท่ีบรษัิทฯ ตองการ และบริษัทฯ ได

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ตั้งแต

วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

โดยประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทานน้ัน มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 จากน้ัน นายวิภูธา 

ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตาม

วาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ก็ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชน

สูงสุดของการดําเนินงานของบริษัทแลว 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุม

ลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ท่ีครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก (1) นายสิริวัฒน  

โตวชิรกุล (2) นายสิทธิเดช มัยลาภ และ (3) ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และใหมีตาํแหนงตาง ๆ คง

เดิมตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

(1) นายสิริวัฒน โตวชิรกุล ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,630,833 99.92 

ไมเห็นดวย 345,700 0.08 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

(2) นายสิทธิเดช มัยลาภ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,630,833 99.92 

ไมเห็นดวย 345,700 0.08 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 
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(3) นายสมคิด เลิศไพฑูรย ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,630,833 99.92 

ไมเห็นดวย 345,700 0.08 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เรียนเชิญประธานฯ กลับเขาท่ีประชุม 

และทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมตอ และเรียนเชิญ นายสิทธิเดช มัยลาภ และศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย กลับเขาท่ีประชุม 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงต้ังกรรมการเขาใหม 

ประธานฯ ขอให นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาเพ่ือเสริมศักยภาพ

ความแข็งแกรงใหแกบริษัทฯ จากประสบการณของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ จากเดิม 8 ทาน เปน 9 ทาน และพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการเขาใหม คือ 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณสมบัติความเปนกรรมการครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยฯ และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

โดยประวัติของกรรมการเขาใหม มีรายละเอียดดังสําเนาปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ จากเดิม 8 ทาน เปน 9 ทาน และแตงตั้งกรรมการเขาใหม คือ  

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,630,833 99.92 
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ไมเห็นดวย 345,700 0.08 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2565 

ประธานฯ ขอให นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2565 

ดวยการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจาย

คาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังในการท่ีบริษัทฯ จะมีการเพ่ิมจํานวนกรรมการอีก 1 ทาน  

ดังวาระท่ี 7 ขางตน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุมกรรมการ เปนจํานวนคงเดิม แต

เพ่ิมวงเงินรวม เปนจํานวนไมเกิน 2,800,000 บาทตอป รายละเอียดดังน้ี 

คณะกรรมการ คาตอบแทน )บาท(  คาเบี้ยประชมุ )บาท(  

 

 

รายเดือน ตอครั้งที่เขาประชมุ 

ป 2564 ป 2565 ป 2564 ป 2565 

คณะกรรมการบริษัท         

   ประธาน 22,000.00  22,000.00  20,000.00  20,000.00  

   กรรมการ 15,000.00  15,000.00  10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการตรวจสอบ         

   ประธาน -    -  15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ 19,000.00  19,000.00  10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง     
   ประธาน -    - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ -    - 10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

   ประธาน - - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ - - 10,000.00  10,000.00  

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการทีด่ ี       

   ประธาน - - 15,000.00  15,000.00  

   กรรมการ - - 10,000.00  10,000.00  

โดยคาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุมรวมสําหรับรอบป 2564 ไมเกิน 2,500,000 บาทตอป ท้ังน้ี 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม รวมกันแลวจะไมเกิน 2,800,000.00 บาทตอป นอกจากน้ี กรรมการท่ีเปนพนักงานบริษัท 

ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย 
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โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับ

รอบป 2565 ตามท่ีเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบป 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม โดยนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 9      พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2565 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาแลวเสนอใหท่ี

ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายช่ือ

ดังตอไปน้ี 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และใหกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,400,000.00 บาท โดยมีคาตอบแทนของผูสอบบัญชีบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ท่ีผานมา ดังน้ี 

รายละเอียด ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (ปทีเ่สนอ) 

คาสอบบัญชี (บาท) 3,000,000 3,300,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 

คาบริการอื่น (บาท) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

รวม 3,000,000 3,300,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 

ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ไดแก 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  และ/หรือ  

3.  นางสาวธิตินันท แวนแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9432 

และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และอนุมัติคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2565 เปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 3,400,000.00 บาท ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง - - 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 10    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,135,347.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ี

ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองดวยบริษัทมีหุนท่ียังไมไดจําหนายออก จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว

หุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2563 ซึ่งตามบทบัญญัติของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กําหนดวา บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว

แลวได โดยการออกหุนใหมเพ่ิมข้ึนเมื่อหุนท้ังหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีท่ีหุนยัง

จําหนายไมครบ หุนท่ีเหลือตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผู ถือหุน

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวนท้ังหมด 2,059.50 บาท จากเดิม 308,135,347 บาท เปน 

308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดจําหนายออก จํานวน 4,119 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญ

คงเหลือท่ีออกเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 

2563 
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ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทขางตนน้ัน บริษัทจะตองแกไขหนังสือบรคิณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4. (ทุนจดทะเบียน) เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 308,133,287.50 บาท (สามรอยแปดลานหน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสอง รอย

แปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 616,266,575 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนหกหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสบิ 

หาหุน) 

 มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน :   

 

 

หุนสามญั : 616,266,575 หุน (หกรอยสิบหกลานสองแสนหกหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสบิ 

หาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมม-ี - 

นอกจากน้ี ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ี

บริหารเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,059.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,135,347.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 308,133,287.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย 

จํานวน 4,119 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ใหสอดคลองกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 450,976,533 100.00 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เนื่องจากวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 ของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเปนเงื่อนไข

ซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 จะไมมีการพิจารณา

วาระอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกันกับวาระท่ีไมไดอนุมัติอีก และจะถือวาวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกับวาระอ่ืนท่ี

ไดรับอนุมัติไปแลวเปนอันยกเลิก 

วาระท่ี 11    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน

จํานวนไมเกิน 8,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการ

ซ้ือหุนบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4. ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทมีความประสงคจะเขาซื้อและรับโอนหุนของบริษัท จีฟนน (ไทย

แลนด) จํากัด (“GFIN”) จํานวน 120,000 หุน ระหวางบริษัท กับ ผูถือหุนเดิมของ GFIN ไดแก (1) บริษัท จีฟนน คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (2) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์ (3) นายเจน คาซาโนะ (4) นายมารชัย กองบุญมา (5) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

(6) นายประเสริฐ วิศาลบูชนีย (7) นายกรกช เกียรติสามารถ (8) นายวรพจน อํานวยพล (9) นางจัญจรี ล่ําซํา (10) นางสาววิชุดา 

วาณิชยพงศ และ (11) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ (รวมเรียกวา “กลุมผูขายหุน GFIN”) โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 

90,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพ่ือเปนคาตอบแทน

สําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุนสามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแทนการชําระ

ดวยเงินสดน้ัน 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 ไดมีมติใหนําเสนอใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

8,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN ใหแกกลุมผูขาย

หุน GFIN 

ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามขางตน บริษัทจะตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห

สนธิของบริษัท ขอ 4. (ทุนจดทะเบียน) เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 312,133,287.50 บาท (สามรอยสิบสองลานหน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสองรอย

แปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 624,266,575 หุน (หกรอยยี่สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบ 

หาหุน) 

 มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
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 แบงออกเปน :   

 

 

หุนสามญั : 624,266,575 หุน (หกรอยยี่สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบ 

หาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมม-ี - 

นอกจากน้ี ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ี

บริหารเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ

ดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

308,133,287.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,133,287.50 บาท โดยการออกหุ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 

8,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุนบริษัท จีฟนน (ไทยแลนด) 

จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 232,426,971 99.85 

ไมเห็นดวย 345,700 0.15 

งดออกเสียง 0 0.00 

 232,772,671 100.00 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

 ท้ังน้ี จากรายช่ือผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคล

เก่ียวโยง และ/หรือ มีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  

(หุน) 

1. นายวรพจน อาํนวยพล  77,393,591 
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รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  

(หุน) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

LGT BANK (SINGAPORE) LTD* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG* 

UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.* 

นายมารชยั กองบุญมา  

นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

50,816,666 

19,891,666 

16,098,600 

14,899,763 

20,253,123 

18,850,453 

27,330 

 รวม 218,231,192 

*นิติบุคคลที่ถือหุนในบริษัทแทนนายวรพจน อํานวยพล 

วาระท่ี 12     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private   

Placement) 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 11 บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน  

คิดเปนมูลคารวม 90,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุนสามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสดน้ัน 

การออกและจัดสรรหุ นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนหุ น GFIN ใหแกกลุ มผู ขายหุ น GFIN ตาม

รายละเอียดขางตน เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจนเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

กําหนดราคาเสนอขายท่ี 11.25 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายท่ีไมตํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ  

ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ี แมบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผูถือหุนใหเสนอขายและจัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีกําหนด

ในประกาศ ทจ. 72/2558 กอนการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดวย 

ท้ังน้ี ราคาตลาดสําหรับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรใหแกกลุมผูขายหุน GFIN คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ

วงนาหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกกลุมผูขายหุน 

GFIN ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด คือ ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ถึง 17 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเทากับ9.94 บาท  

(ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากน้ี หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ตากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของ 

หุนของบริษัทฯ กอนวันแรกท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ มีหนาท่ีหามมิใหกลุมผูขายหุน GFIN ขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนดังกลาวท้ังหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent 

Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังกลาวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนด

ระยะเวลา 6 เดือน กลุมผูขายหุน GFIN จึงจะสามารถทยอยขายหุนท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวน 

หุนท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขาย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
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และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ท้ังน้ี ภายหลังการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ดังกลาว  

กลุมผูขายหุน GFIN แตละรายจะถือหุนในบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท) ตามรายละเอียดดังตาราง

ดานลางน้ี   

รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ 

กอนเขาทํารายการ (หุน) 

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

รอยละของจํานวน

หุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

กอนเขาทํารายการ 

จํานวนหุนที่

จัดสรร (หุน) 

รวมจํานวนหุนที ่

ถือในบริษัทฯ 

หลังเขาทํารายการ 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ชําระแลวของบริษัทฯ 

กลุมผูขายหุน GFIN 218,558,292 35.47 8,000,000 226,558,292 36.28 

(1) กลุมนายวรพจน อํานวยพล  

(บุ คคลที่ เ ก่ี ยว โยง กันของบริ ษัทฯ ) 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้

(1.1) นายวรพจน อํานวยพล 

(1.2) LGT BANK (SINGAPORE) LTD*  

(1.3) CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A 

PBG CLIENTS SG* 

(1.4) UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

(1.5) CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG 

CLIENTS H.K.* 

(2) นายมารชัย กองบุญมา  

(3) นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสงัข  

(4) บริษัท จีฟนน คอรปอเรชั่น จํากัด     

(บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ) 

(5) นายพนมกร ตังทัตสวัสดิ์  

(6) นายเจน คาซาโนะ  

(7) นายประเสริฐ วิศาลบชูนีย  

(8) นายกรกช เกียรติสามารถ  

(9) นายเอกลักษณ คณิตนวกิจ 

(10) นางสาววิชดุา วาณิชยพงศ 

(11) นางจัญจรี ล่าํซํา  

179,428,986 

 

 

76,947,291 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,253,123 

18,850,453 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

25,730 

- 

29.12 

 

 

12.49 

8.37 

3.23 

 

2.61 

2.42 

 

3.29 

3.06 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

0.004 

- 

333,333 

 

 

333,333 

- 

- 

 

- 

- 

 

166,667 

166,667 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

166,667 

166,667 

179,762,319 

 

 

77,280,624 

51,591,666 

19,891,666 

 

16,098,600 

14,899,763 

 

20,419,790 

19,017,120 

5,333,334 

 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

333,333 

192,397 

166,667 

28.80 

 

 

12.38 

8.26 

3.19 

 

2.58 

2.39 

 

3.27 

3.05 

0.85 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.03 

0.03 

*หมายเหตุ: บุคคลตามหมายเลข (1.2)-(1.5) เปนนิติบุคคลที่ถือหุนในกิจการ แทนคุณวรพจน 

ดังน้ัน กลุมผูขายหุน GFIN ยังถือหุนของบริษัทไมถึงจุดท่ีมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ 

(tender offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือ

หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมการซื้อหุน GFIN และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือตอบแทนการรับโอนหุน GFIN จะสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุนเพ่ือ

ตอบแทนการรับโอนหุน GFIN รวมท้ังอนุมัติเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ เก่ียวของกับธุรกรรมดังกลาว 
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ผู รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู รับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผู มีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังน้ี 

(1)  การกําหนด แกไข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

วันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และวิธีการชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดชวงเวลาการ

จัดสรรและจองซื้อเปนคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมท้ังดําเนินการตาง ๆอันเก่ียวเน่ืองกับการออก  

เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ นสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และการดูแลการจัดสงขอมูลและเปดเผย

รายละเอียดท่ีเก่ียวของตอตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) การลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง การติดตอ หรือแจงรายงานรายการตาง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ 

และหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุนดัง

กลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอกระทรวงพาณิชย 

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และการนํา 

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอัน

จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของ 

บริษัทฯ สําเร็จลุลวงไปได 

(3) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลว และหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยและมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนาย

ทะเบียนเพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ท้ังน้ี ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดใหบริษัทฯ ตองเสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม หรือบริษัทฯ ตอง

เสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีมติไวอยาง

ชัดเจนวาเมื่อพนระยะเวลา 3 เดือนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกําหนด

ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในชวงท่ีเสนอขาย 

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด 

(มหาชน) ใหแกบุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) และแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (สิ่งท่ีสงมาดวย 3) ซึ่งไดจัดสงใหผูถือ

หุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท ในราคาเสนอขาย 11.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 90,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกกลุมผูขายหุน GFIN ซึ่งเปน 

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื้อหุน GFIN โดยกลุมผูขายหุน GFIN จะนําหุน

สามัญใน GFIN รวมจํานวน 120,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (หรือคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ 
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GFIN) มาชําระเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด รวมท้ังอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 

หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูรับมอบอํานาจ

จากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจายหุนปนผลดังกลาวโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 232,426,971 99.85 

ไมเห็นดวย 345,700 0.15 

งดออกเสียง 0 0.00 

 232,772,671 100.00 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

 ท้ังน้ี จากรายช่ือผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (Record Date) มีผูถือหุนท่ีเปนบุคคล

เก่ียวโยง และ/หรือ มีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
รายชื่อ 

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  

(หุน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายวรพจน อาํนวยพล  

LGT BANK (SINGAPORE) LTD* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG* 

UBS AG SINGAPORE BRANCH* 

CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.* 

นายมารชยั กองบุญมา  

นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข  

นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 

77,393,591 

50,816,666 

19,891,666 

16,098,600 

14,899,763 

20,253,123 

18,850,453 

27,330 

 รวม 218,231,192 

*นิติบุคคลที่ถือหุนในบริษัทแทนนายวรพจน อํานวยพล 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวม 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมีมติ

อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทฯ จํานวน 500 ลานบาทน้ัน เพ่ือเปนการบริหารสภาพคลองและตนทุน

ทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทฯ อีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 

1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับวงเงินตราสารหน้ีท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ชนิดของตราสารหน้ี หุนกู ตั๋วแลกเงิน ท้ังระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผู

ถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผู

ถือตราสารหน้ี ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอ

ขายตราสารหน้ีในแตละครั้ง 

วัตถุประสงค เพ่ือใชในการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงินของบริษัท 

มูลคารวมของตราสารหน้ี เพ่ิมเติมจากวงเงินเดิมอีกจํานวน 500 ลานบาท โดยเมื่อนับรวมกับวงเงินเดิมจํานวน 

500 ลานบาทแลว รวมวงเงินเพ่ือการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทจํานวน

ไมเกิน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเทาวงเงินตราสารท่ีกําหนด โดย

พิจารณาจากยอดคงคางของตราสารหน้ีท้ังหมดของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทสามารถออก

และเสนอขายตราสารหน้ีเพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหน้ี เพ่ือ

ทดแทนตราสารหน้ีเดิมท่ีมีการไถถอนไปแลวได ภายใตมูลคารวมของตราสารหน้ีท่ี

กําหนด 

อาย ุ ไมเกิน 10 ปนับแตวันท่ีออกตราสารหน้ี ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพ

ตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหน้ีในแตละครั้ง 

วิธีการจัดสรร เสนอขายใหผูลงทุนท่ัวไป และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/

หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ท้ังในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

อาจจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายใน

คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูกับอัตราดอกเบ้ียตามตลาด ณ วันท่ีเสนอขายและออกตราสารหน้ี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนามของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดชนิด ประเภท เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับตราสารหน้ีท่ีออก ตลอดจน

ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกตรา

สารหน้ี  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายตรา

สารหน้ีของบริษัทอีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงินรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับวงเงินตราสารหน้ีท่ีไดรับการอนุมัติ

จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทฯ อีกจํานวน 500 ลานบาท เปนวงเงิน

รวมไมเกิน 1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับวงเงินตราสารหน้ีท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 

27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 14      พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง 

ดาว” 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) แจงตอท่ีประชุมวา ดวยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(“สํานักงาน กสทช.”) โดยสํานักงาน กสทช. ไดมีประกาศเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการ

โดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศฯ”) กําหนดใหในแตละปผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีรายงาน

พฤติการณและสถานภาพการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว และใหผูรับใบอนุญาตกําหนดหรือทบทวนขอหามการกระทําท่ีมี

ลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว (“ขอหาม”) สงใหสํานักงาน กสทช. รับทราบ โดยขอหามจะตองผานการอนุมตัิ

จากท่ีประชุมใหญผูถือหุนประจําป 

โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดทําขอหามดังกลาว โดยใชแนวทางตามประกาศของสํานักงาน กสทช. ขางตน และไดเสนอ

ใหผูถือหุนพิจารณาและมีมติอนุมัติ “ขอหามการกระทําท่ีมลีักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” แลว ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซึ่งภายหลังจากท่ีบริษัทกําหนดขอหามดังกลาวข้ึนแลวน้ัน บริษัทฯ มี

หนาท่ีในการนําเสนอขอหามดังกลาวเขาท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทํา

ท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการ

โดยคนตางดาว พ.ศ. 2555 (และท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตอ “ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 

          1 หุน = 1 เสียง 

รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 450,976,533 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 450,976,533 100.00 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 15 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล (เลขานุการบริษัท) แจงตอท่ีประชุมวา นอกจากระเบียบวาระตางๆ ขางตนแลว ผูถือ

หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ี

กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 

ไมมีการเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และ

ขอปดการประชุมฯ  

ปดประชุม เวลา 17.24 น. 
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