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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี2564 

บร ิษัท เอ ื#อวทิยา จาํกดั (มหาชน) 
 
วันท ี(ประชุม  : วนัพฤหสับดีที� 29 เมษายน 2564 เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 
สถานที(ประชุม  : บรษัิท เอื $อวิทยา จาํกดั (มหาชน) เลขที� 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ   

เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 
ประธานที(ประชุม  : นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง   ประธานกรรมการบรษัิท 
เลขานุการท ี(ประชุม : นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมิทธิกลุ เลขานกุารบรษัิท 
ผู้มีสิทธ ิเข ้าร ่วมประชุม : จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 5 เมษายน 2564 (Record Date) จาํนวนผูถื้อหุน้ 

รวมทั$งสิ $น 6,639 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั$งสิ $น 13,162,525,880 หุน้ 
วาระท ี( 1- 4.1  : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้รว่มประชมุทั$งสิ $น 49 ราย  

นบัรวมจาํนวนหุน้ทั$งสิ $น 6,138,139,333 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 46.63 ของหุน้ทั$งหมด 
ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

วาระท ี( 4.2 - 15  : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้รว่มประชมุทั$งสิ $น 50 ราย  
นบัรวมจาํนวนหุน้ทั$งสิ $น 6,195,273,833 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.07 
ของหุน้ทั$งหมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 
ก ่อนเร ิ(มการประชุม 
 นางรุ่งนภา  สวุรรณชาติ ทาํหนา้ที�เป็นผูด้าํเนินการประชุมกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน เพื�อเขา้สูก่ารประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบรษัิท เอื $อวิทยา จาํกดั (มหาชน) โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) และไดแ้ถลงใหที้�ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ทั$งสิ $น 8 ราย       
นบัจาํนวนหุน้ได ้271,900,200 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั$งสิ $น 41 ราย  นบัจาํนวนหุน้ได ้
5,866,239,133 หุ้น ดังนั$นรวมผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั$งสิ $น 49 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั$งสิ $น 
6,138,139,333 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 46.63 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั$งหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 48 รวมทั$งแนะนาํคณะกรรมการบรษัิท และผูส้อบบญัชีของบรษัิทดงันี $ 
 

รายชื(อกรรมการท ี(เข ้าร ่วมประชุม มีด ังนี# 
1.  นายวฒุิชยั     ลนีะบรรจง ประธานกรรมการบรษัิท      
2.  นายธีรชยั  ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / 
     ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร      
3.  รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์     พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
4.  นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
5.  ดร.นที  นาคธนสกุาญจน ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง /กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ตอ่หนา้ที� 2./ 6. นางสาวอรชลุ ี
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6.  นางสาวอรชลุ ี    หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี /  
กรรมการบรหิาร 

7.  นายสรุพงศ ์  แซย่อ่ง  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจและปฏิบตัิการ / 
กรรมการบรหิาร 

รายชื(อผู้บร ิหารเข ้าร ่วมประชุม มีด ังนี# 
1. นางสาวอรอินทุ ์  แสงทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื�อสารองคก์ร 
2. นางสาวปนดัดา  บญุประกอบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
ผู้สอบบัญชีของบร ิษัทท ี(เข ้าร ่วมประชุม มีด ังนี# 
1. นางสาวซซูาน  เอี�ยมวณิชชา สาํนกังานบรษัิท เอสพี ออดิทจาํกดั 
2. นางสาววนัด ี  เอี�ยมวณิชชา สาํนกังานบรษัิท เอสพี ออดิท จาํกดั 

  
สดัสว่นของกรรมการที�เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครั$งนี $คิดเป็น100% ของจาํนวนกรรมการทั$งหมดที�มี 7 ทา่น 
 

นายวฒุิชัย   ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ที�ประธานที�ประชุมกลา่วเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2564 พรอ้มกับกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม โดยก่อนเริ�มการประชุมไดม้อบหมายใหน้างรุ่งนภา   
สวุรรณชาติ เป็นผูชี้ $แจงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน โดยสรุปดงันี $ 

ผูด้าํเนินการประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลูเบื $องตน้วา่ บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีเกี�ยวกบัการดแูล
สทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัโดย 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลอื�นหรอืกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามมายงับรษัิทเป็นการลว่งหนา้ 
 

ในการประชมุครั$งนี $ มีผูถื้อหุน้สง่คาํถามมายงับริษัทเป็นการลว่งหนา้ผ่านทางอีเมล ซึ�งเลขานกุารบริษัทได้
รวบรวมคาํถาม และนาํมาพิจารณาตอบในวนัประชมุ 

พรอ้มกนันี $ไดชี้ $แจงตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เกี�ยวกบัวธีิการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 
1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที� 50  กาํหนดใหน้บัหนึ�งหุน้เป็น

หนึ�งเสียงและผูถื้อหุน้มีสิทธิXออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เพียงทางใดทางหนึ�งเทา่นั$น 

2. ในการลงมติที�ประชุม ใหก้ระทาํโดยเปิดเผย ซึ�งผูถื้อหุน้ที�ลงทะเบียนเขา้ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์     
(E-AGM) สามารถลงคะแนนเสยีงคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระ โดยวิธีในการนบั
คะแนนเสยีง บรษัิทนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ที�ลงทะเบียนเขา้ประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)จาก
การกดปุ่ มลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทกุทา่น โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ�งของปุ่ มเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแตล่ะวาระไดต้ั$งแตเ่ริ�มวาระนั$นๆ จนกวา่ประธานแจง้ใหล้งมติในแตล่ะวาระ โดยหลงัจากประธานแจง้ให้
ลงมติ ผูถื้อหุน้มีเวลาอีก 20 วินาที ในการลงมติ หลงัจากปิดวาระไปแลว้หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ 
มิไดก้ดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีมติเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของบริษัท และ
ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงการลงคะแนนเสยีงได ้

ตอ่หนา้ที� 3./ 3. ในกรณี 
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3. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ การลงมติใหเ้ป็นไปตามที�ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถาม ขอความกรุณาผูถื้อหุน้สง่คาํถามดว้ยการพิมพข์อ้ความ โดย   

ผูถื้อหุน้ตอ้งคลิกเขา้ไปที�เมนคูาํถาม และพิมพข์อ้ความในกลอ่งขอ้ความ หากผูถื้อหุน้มีปัญหาในระหว่าง
การประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ ไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 หรือ
ผา่นทาง E-mail ที� info@quidlab.com 

5. ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที�ปิดไปแลว้ไดต้ลอดเวลาการ
ประชมุ  

6. สาํหรบัคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ เลขานกุารบรษัิทจะรวบรวมคาํถามทั$งที�ไดร้บัก่อนการประชุม
และในระหวา่งการประชมุเพื�อนาํสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการเพื�อดาํเนินการตอบ 

7. รายงานการประชุมของบริษัทจะนาํไปเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนั นบัจากเสร็จสิ $นการ
ประชมุ 

เมื�อผูด้าํเนินการประชุมชี $แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
เรื�องตา่ง ๆ  ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี $ 

 

วาระท ี( 1 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืห ุ้น คร ั#งท ี( 1/2563 เมื(อวนัท ี( 20 
สิงหาคม 2563 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง  ประธานที�ประชมุ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบว่า บริษัทไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั$งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2563 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึก
รายงานการประชมุไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้
พรอ้มทั$งเผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษัทแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั$งที� 1/2563 ใหที้�
ประชุมผูถื้อหุน้รบัรอง โดยบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักลา่วไปพรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 1 
 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง  ประธานที�ประชุม  ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพิ�มเติมหรือไม่เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดซกัถาม  จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั$งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 
20 สงิหาคม 2563 
  

มติท ี(ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั$ง
ที� 1/2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 
 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - - 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,138,139,333 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 4./  วาระที�  2 
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วาระท ี(  2 พ ิจารณาอนุมตั ิงบการเงนิ ประจาํปี 2563 สิ#นสุด ณ วันท ี( 31 ธ ันวาคม 2563 และ
ร ับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบร ิษัท ในรอบปี 2563  

 นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชีได้กล่าวต่อที�ประชุมว่า
คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดของงบการเงิน ประจาํปี 2563 ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  และงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ $นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563  ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตของสาํนกังาน บรษัิท เอสพี ออดิท จาํกดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ปรากฏตาม
รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ซึ�งสามารถ Download ไดจ้าก QR Code ซึ�งไดแ้นบไปพรอ้มกบั
หนงัสอืเชิญประชมุที�ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการลว่งหนา้โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี $ 
 

สรุปข ้อมูลท ี(สาํคัญในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จของบร ิษัท
และบร ิษัทยอ่ย ประจาํปี สิ#นสุดวนัท ี( 31 ธ ันวาคม 2563 

 

รายการ  
ประจาํปี 

 
เพ ิ(ม (ลด) 

 
2563 2562 เดิม ล้านบาท % 

สนิทรพัยร์วม 
 

      678.95    2,300.35  
 

         (1,621.40) -70.48% 

หนี $สนิรวม 
 

      528.82    1,825.66  
 

         (1,296.84) -71.03% 

รายไดร้วม 
 

      473.77        662.84  
 

            (189.08) -28.53% 

คา่ใชจ้า่ยรวม 
 

      791.70    1,502.82  
 

            (711.13) -47.32% 

กาํไร (ขาดทนุ)ขั$นตน้ 
 

      112.45      (232.59) 
 

              345.05  148.3% 

กาํไร (ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน 
 

        12.45      (317.64) 
 

              330.09  103.92% 

EBITDA 
 

        23.99      (299.33) 
 

              323.33  108.02% 

กาํไร (ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด 
 

    (317.93)     (839.98) 
 

            (522.05) -62.15% 

 
 หลงัจากนั$นนายธีรชัย ลีนะบรรจง   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดน้าํเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทใน ปี 2563 
แนวโนม้ธุรกิจในปี 2564 และความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติ 

ความคืบหน้าการเข ้าร ่วมโครงการแนวร ่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจร ิต 
 บรษัิทไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึ�งบรษัิทได้
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของโครงการตั$งแต่วนัที� 5 สิงหาคม 2562 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัโดยกาํหนดใหม้ี
การติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั�นอยา่งตอ่เนื�อง 

 นายวฒุิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที�ประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ตอ้งการซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจาํปี 2563 สิ $นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2563        

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิงบการเงิน ประจาํปี 2563 สิ $นสดุ ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี $ 
 ตอ่หนา้ที� 5./มต ิ



5 

 

 

 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - - 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,138,139,333 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

 
วาระท ี( 3 พ ิจารณาอนุมัต ิงดจัดสรรก ําไรสุทธ ิส ําหร ับผลการด ําเนินงานประจําปี  2563 และงด

จ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2563 

นางสาวอรชุลี  หลอ่สมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ัดการอาวโุสสายการเงินและบญัชีไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่าตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 57 กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้ง
จดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนี $จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   
 นอกจากนั$นแลว้ บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล หากการจ่ายเงินปันผลนั$น ไมม่ีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานตามปกติของบริษัท
อย่างมีนยัสาํคญั  อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกาํหนดใหม้ีการจ่ายเงินปันผล  ในอตัราที�นอ้ยกว่าอตัราที�กาํหนดขา้งตน้ได ้ 
หากบรษัิทมีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํกาํไรสทุธิจาํนวนดงักลา่วไปใชเ้พื�อขยายการดาํเนินงานของบรษัิท 
 ทั$งนี $ตามที�ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2563 สิ $นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 318.08 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีเพื�อเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมาย และไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 ตั$งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 
ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง   ประธานที�ประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ตอ้งการซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563
และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตั$งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิใหง้ดจัดสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ตั$งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 
ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - - 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,138,139,333 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 6./วาระที� 4
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วาระท ี(  4 พ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั#งกรรมการแทนกรรมการท ี(พ ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประจาํปี 2564 

นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง   ประธานที�ประชมุ ไดก้ลา่วตอ่ที�ประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดัและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที� 24 สรุปใจความสาํคญัไดว้่าในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั$งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นจาํนวน 1 ใน 3  ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สดุกบั 1 ใน 3 
กรรมการที�ออกตามวาระนั$นอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  มี
กรรมการที�พน้จากตาํแหนง่ตามวาระ  จาํนวน 3 ทา่น ดงันี $ 

1. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบรษัิท 
2. นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์ กรรมการบรษัิท และ กรรมการอิสระ 
3. ดร.นที นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการบรษัิท และ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาบคุคลที�มี
ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มีประวตัิการทาํงานที�ดีและมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล ตลอดจนไดพิ้จารณา
ประสิทธิภาพการปฎิบตัิหนา้ที�ของกรรมการที�ออกตามวาระ ว่าไดป้ฎิบตัิหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถดว้ยความทุ่มเท 
และใหข้อ้คิดเห็นที�เป็นประโยชนต์่อบริษัท และไดค้าํนึงถึงความต่อเนื�อง ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจของบรษัิท และไมม่ีกรรมการทา่นใดที�เป็นกรรมการของบรษัิทอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแขง่ขนักบับรษัิท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงเห็นควรเสนอเลอืกตั$งกรรมการที�ออกตามวาระทั$ง 3 ท่าน ให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง   

คณะกรรมการบริษัท ซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ากรรมการที�ไดร้บัการเสนอชื�อมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั$งกรรมการที�ออกตามวาระทั$ง 3 ท่าน ให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

สาํหรบัรายละเอียดเกี�ยวกับอายุ  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน 
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย ลาํดบัที� 3 ที�ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ พรอ้มหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจาํปี 2564 แลว้  

นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง   ประธานที�ประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ตอ้งการซักถาม  จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั$งกรรมการทั$ง 3 ท่าน โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกตั$ง
กรรมการเป็นรายบคุคลได ้

มติท ี(ประชุม  ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนมุตัิเลือกตั$งกรรมการทั$ง 3 ท่าน 
เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

ตอ่หนา้ที� 7./ ผูถื้อหุน้ 
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ผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉันทะ ทั$งสิ $น 49,50 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้6,138,139,333 และ 6,181,273,833  หุน้ 

รายชื�อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน
ราย 

คะแนน 
เสียง 

รอ้ยละ จาํนวน 
ราย 

คะแนน
เสียง 

รอ้ย
ละ 

จาํนวน 
ราย 

คะแนนเสียง รอ้ยละ จาํนวน 
ราย 

คะแนน
เสียง 

รอ้ย
ละ 

1. นายธีรชยั
ลีนะบรรจง 

49 6,138,139,333 100.0000 - - - - - - - - - 

2. นายเพียรชยั
ถาวรรตัน ์

49 6,195,273,533 99.9999 - - - 1 300 0.0000 - - - 

3. ดร.นที
นาคธนสกุาญจน ์

49 6,181,273,833 99.7740 - - - 1 14,000,000 0.2260 - - - 

นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานที�ประชุม ไดแ้จ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ที�ไดร้บัการแต่งตั$งในครั$งนี $มี
จาํนวน 7 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี $ 

1. นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง ประธานกรรมการ 
2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการ 
3. รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์ พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. ดร.นที นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นางสาวอรชลุี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ  
7. นายสรุพงศ์ แซย่อ่ง กรรมการ 

วาระท ี(  5 พ ิจารณาอนุมตั ิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 
นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยยึดนโยบายการ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที�จะคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที� ความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมาย 
สภาพเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงไดก้บับรษัิทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มี
ขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนั$น เพียงพอที�จะจูงใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฎิบตัิ
หนา้ที�ใหบ้รรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที�บริษัทกาํหนด โดยมีกระบวนการที�โปร่งใส สรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
จึงเห็นสมควรกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,900,000.-บาท เท่ากบัปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดงันี $ 

ตาํแหน่ง 

เบี#ยประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ
บร ิษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บร ิหาร 

ประธาน 

 มิใช่ผูบ้รหิารของบรษัิทหรือบรษัิทในเครือ 25,000.- 25,000.- 25,000.- 15,000.- 
 ผูบ้รหิารของบรษัิทหรือบรษัิทในเครือ 20,000.- 20,000.- ไม่ไดร้บัคา่ตอบแทน 

ตอ่หนา้ที� 8./ ตาํแหนง่ 
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ตาํแหน่ง 

เบี#ยประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ
บร ิษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บร ิหาร 

กรรมการ 

 มิใช่ผูบ้รหิารของบรษัิทหรือบรษัิทในเครือ 15,000.- 15,000.- 15,000.- 10,000.- 
 ผูบ้รหิารของบรษัิทหรือบรษัิทในเครือ 5,000.- 5,000.- ไม่ไดร้บัคา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนดงักลา่ว กาํหนดจ่ายเป็นรายครั$ง ซึ�งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที�กรรมการบริษัทไดร้บัใน
ฐานะพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทบรษัิทไมม่ีนโนบายใหค้า่ตอบแทนอื�นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรอืพนกังานซึ�งไดร้บัจากบรษัิทตามปกติ  ไมม่ีการใหหุ้น้  หุน้กู ้ หรอืหลกัทรพัยอื์�นใดแก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

ทั$งนี $  ใหม้ีผลตั$งแตว่นัที� 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีมติใหเ้ปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 
นายวฒุิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานที�ประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซักถาม จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ตามอัตรา 
ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

มติท ี(ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิกาํหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจาํปี 2564 ตามที�เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

วาระท ี(  6 พ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั#งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 
รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์  พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระไดก้ลา่วตอ่ที�ประชุมว่าตาม

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดว่าใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั$งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตั$งผูส้อบบญัชี จะแตง่ตั$งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน บริษัท เอสพี ออดิท จาํกัด และในปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีของบริษัท จากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ึงเห็นสมควรเสนอแตง่ตั$งผูส้อบบญัชีรายเดิมคือ 

ชื�อ-สกลุ    เลขที�ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
1. นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา  4036 
2. นายสชุาติ พานิชยเ์จรญิ 4475 

ตอ่หนา้ที� 9./3.นางสาวชื�นตา 
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3. นางสาวชื�นตา ชมเมิน 7570 
4. นางสาววนัดี เอี�ยมวณิชชา 8210 
5. นายเกียรติศกัดิX วานิชยห์านนท์ 9922 

แห่งสาํนกังานบริษัท เอสพี ออดิท จาํกดั (“SP Audit”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และพิจารณาเห็นควร
อนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี $ 

รายละเอ ียด ปี 2564(บาท) ปี 2563(บาท) 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที� 1-3 750,000.- 750,000.- 

คา่สอบบญัชีประจาํปี 750,000.- 750,000.- 

รวมทั#งสิ#น 1,500,000.- 1,500,000.- 

ทั$งนี $ ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั บรษัิท/ บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่  หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทและนอกจากนี $ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของบริษัท ซึ�งมีค่าสอบบญัชี ประจาํปี 
2564 จาํนวน 350,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที�เสนอขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบัญชีเท่านั$น ไม่มีการใหบ้ริการอื�น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น อันเกิดจากการตกลงที�ยัง
ใหบ้รกิารไมแ่ลว้เสรจ็ 

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสํานักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื�อมั�นว่าผูส้อบบญัชีจะสามารถจดัทาํงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยไดท้นัตามกาํหนดเวลา เนื�องจากผูส้อบบญัชีจะมีการนดัประชุมรว่มกบัผูบ้ริหารเพื�อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและกาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการลว่งหนา้ 

นายวฒุิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานที�ประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ตอ้งการซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตั$งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 และกาํหนดจาํนวนเงิน
คา่สอบบญัชี ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1,500,000.-บาท 

มติท ี(ประชุม   ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนมุตัิใหแ้ตง่ตั$งผูส้อบบญัชี คือ 
ชื�อ-สกลุ   เลขที�ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

1. นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา  4036 
2. นายสชุาติ พานิชยเ์จรญิ  4475 
3. นางสาวชื�นตา ชมเมิน  7570 
4. นางสาววนัดี เอี�ยมวณิชชา  8210 
5. นายเกียรติศกัดิX วานิชยห์านนท ์  9922 
แหง่สาํนกังาน บรษัิท เอส พี ออดิท จาํกดั (“SP Audit”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และอนมุตัิค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1,500,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

 ตอ่หนา้ที� 10./มต ิ
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มติ จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ
(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม
ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

วาระท ี( 7 พ ิจารณาอนุมัต ิลดทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ และแก้ไขเพ ิ(มเติมหนังสือบร ิคณหส์นธิ
ของบร ิษัทฯ ข ้อ 4 เพ ื(อให ้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ 

นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่า
เนื�องจากในปี 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 
3,948,757,764 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อรองรบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั�วไป 
หรอื General Mandate โดยมีระยะเวลาการจดัสรรตั$งแตว่นัที�ไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี จนถึง
วนัที�บริษัทจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั$งถดัไป ซึ�งไดค้รบกาํหนดในวนันี $แลว้ และบริษัทยงัไม่ไดม้ีการจดัสรร
หุน้เพิ�มทนุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

บรษัิทจึงมีความประสงคที์�จะขออนมุตัิลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วโดยวิธีการตดัหุน้ที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายออก จะทาํ
ใหท้นุจดทะเบียนของบรษัิทจากเดิมจาํนวน 1,711,128,364.40 บาท ลดลงเหลือจาํนวน 1,316,252,588 บาท และแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหย้กเลิก
ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี $ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,316,252,588 บาท 
แบง่ออกเป็น 13,162,525,880 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ 
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ 

ทั$งนี $ใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที�บรหิารไปดาํเนินการลดทนุจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั$งมีอาํนาจแกไ้ขและ
เพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ โดยสามารถสง่คาํถามดว้ย
การพิมพข์อ้ความ ในเมนคูาํถาม ทั$งนี $มีผูถื้อหุน้สง่คาํถาม ดงันี $ 

ตอ่หนา้ที� 11./ นายภทัรกิตต ์
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นายภทัรกิตต ์ เนตินิยม :  ผู้ถอืห ุ้นเข ้าร ่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื(ออ ิเล็กทรอนิกส ์
สอบถาม  ว่ากรณีที�บริษัทเพิ�มทุนตํ�ากว่าราคาพาร ์อนาคตหากบริษัทมีกาํไร ผูถื้อหุน้จะไดร้บัปันผลไดอ้ย่างไร 

มีแนวทางที�ทางบรษัิทวางไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

นายธีรช ัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าท ี(บร ิหาร 
ตอบขอ้สอบถาม : ประเด็นการเพิ�มทนุโดยขายหุน้ใหผู้ถื้อหุน้เดิม ในราคา 0.04 บาทต่อหุน้ นั$น เป็นการเพิ�มทนุ

ในราคาใดก็ได ้ไม่มีขอ้จาํกัด ส่วนในอนาคตหากบริษัทมีกาํไร ผูถื้อหุน้ก็จะไดร้บัเงินปันผล ตามเกณฑน์โยบายในการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิทที�มีอยูแ่ลว้ ซึ�งคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจะดาํเนินการตามแนวทางที�จะสรา้งผลกาํไร
ใหด้ีที�สดุ โดยหลงัจากนี $จะเรง่สรา้งผลกาํไร เพื�อจะไดใ้หผ้ลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ไดต้อ่ไป 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 4. ของบรษัิทเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิทเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

วาระท ี(  8 พ ิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้สามัญที(ออกใหม่ให ้แก่ผู้ถอืห ุน้ เดิมหร ือ 
Rights Offering 

นางสาวอรชุลี   หล่อสมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่า
ปัจจบุนัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทมีการพึ�งพิงรายไดจ้ากงานโครงการภายในประเทศเพียงอยา่งเดียว ซึ�งอาจมีรายไดที้�ไม่
สมํ�าเสมอและต่อเนื�อง บริษัทจึงมีกลยทุธใ์นการขยายฐานธุรกิจเพื�อสรา้งรายไดอื้�นที�มั�นคง เพื�อสรา้งกระแสเงินสดและ
กาํไรอยา่งตอ่เนื�องในอนาคต  

ดงันั$น บริษัทจึงมีความประสงคจ์ะระดมทุนในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษัท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรอื Rights Offering ควบใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี $ 

1. เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจที�จะสรา้งรายไดเ้พิ�มเติมในอนาคต
2. เพื�อนาํไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
3. เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท ซึ�งจะสามารถทาํใหอ้ตัราสว่นหนี $สนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ดีขึ $น

ตอ่หนา้ที� 12./ นอกจากนี $ 
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นอกจากนี $ยงัสามารถเพิ�มโอกาสในการพิจารณาสนบัสนนุวงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงินและไดร้บัความสนใจ
จากผูล้งทนุทั$งในและตา่งประเทศไดม้ากขึ $น 

ทั$งนี $ เป็นการเพิ�มความสามารถในการทาํกาํไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั$งยงั
สามารถสง่เสรมิใหบ้รษัิทมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที�ดียิ�งขึ $น  

จากขอ้มลูที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้นี $ จึงขอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการออก  และ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรือ Rights Offering ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด 
ดงันี $ 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและเสนอขาย : จาํนวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ 
มลูคา่ที�ตราไว ้ : 0.10 บาท ตอ่หุน้ 
อตัราสว่นการจดัสรร : 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ�มทนุ 
ราคาเสนอขาย : 0.04 บาท ตอ่หุน้ 
วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุ พรอ้ม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  UWC-W3 (Record 
Date) 

: วนัที� 10 พฤษภาคม 2564 

วนัจองซื $อและชาํระเงินคา่หุน้สามญัเพิ�มทนุ : ระหว่างวันที� 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที� 8 มิถุนายน 
2564 รวม 7 วนัทาํการ ตั$งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 
ในวนัทาํการบรษัิท 

ทั$งนี $ ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือประธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
วตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุรายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ�มทุนรวมทั$งลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที�เกี�ยวขอ้งอีกทั$งดาํเนินการต่างๆอนัจาํเป็นและสมควรที�
เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุในครั$งนี $ 

นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที�ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
หรอื Rights Offering 

มติท ี(ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 อนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัที�ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมหรอื Rights Offering ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

ตอ่หนา้ที� 13./ มต ิ
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มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

วาระท ี(  9 พ ิจารณาอนุมตั ิการออกและจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี(จะซ ื#อหุน้สามัญของบร ิษัท 
คร ั#งท ี( 3 หร ือ UWC-W3 ให ้แกผู่้ถอืห ุ้นเดิมของบร ิษัทท ี(จองซ ื#อและชาํระค่าหุน้สามัญ
เพ ิ(มทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วต่อที�ประชุมว่าเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัแบบ Rights Offering ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที�กลา่วในวาระที� 8 
บริษัทจึงมีความจาํเป็นตอ้งออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (warrant) ที�จะซื $อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัท ครั$งที� 3 
หรอื UWC-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที�จองซื $อและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุน้ เป็นจาํนวนไม่
เกิน 13,162,525,880 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียด ดงันี $ 

อตัราสว่นการจดัสรร : 1 หุน้สามญัใหม ่ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

อาย ุ : 2 ปี 
อตัราการใชส้ทิธิ : 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 มีสทิธิซื $อหุน้สามญัของบรษัิทได ้1 หุน้ 
ราคาใชส้ทิธิ : 0.08บาท ตอ่หุน้ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 สามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ได ้ทุกๆ วนัทาํการสดุทา้ยของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของใบสาํคญั
แสดงสทิธิ (“วนัใชส้ทิธิ”) และวนัใชส้ิทธิครั$งสดุทา้ยจะตรงกบัวนัครบอายขุอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (“วนัใชส้ทิธิครั$งสดุทา้ย”) 

ดงันั$น หากวนัใชส้ิทธิ หรือ วันใชส้ิทธิครั$งสดุทา้ยตรงกับวนัหยุดทาํการของ
บรษัิท ใหเ้ลื�อนวนัใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

บริษัทจะทาํการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดย
รายละเอียดเกี�ยวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ปรากฏใน สิ�งที�สง่มาดว้ย 6 ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ที�สง่
ใหเ้ป็นการลว่งหนา้แลว้ 

ในครั$ง นี $ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/หรอื บคุคลอื�นใดซึ�งไดร้บัการแตง่ตั$ง จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอาํนาจในการ

ตอ่หนา้ที� 14./ดาํเนินการ 
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ดาํเนินการใดๆ อันจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 เพื�อให้เป็นไปตามที�
กฎหมายกาํหนด ซึ�งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงอาํนาจในการดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี $ 

(1)    กาํหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

(2)    เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพิ�มเติม ลงนามในสญัญา คาํขออนญุาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐานการเปิดเผย
ขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่งๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 
ซึ�งรวมถึงการติดตอ่ การยื�น การแกไ้ข การเพิ�มเติม การลงนาม ในคาํขออนญุาต คาํขอผอ่นผนั หลกัฐานการเปิดเผยขอ้มลู 
รายงานผลการขาย และเอกสารอื�นๆ ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัเพิ�มทนุจากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เอ็ม เอ ไอ และ 

(3)   ดาํเนินการอื�นใดอนัจาํเป็นและสมควรที�เกี�ยวขอ้งกับการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 
เพื�อใหก้ารดาํเนินการตามที�ระบไุวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ในครั$งนี $สาํเรจ็ลลุว่ง 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ โดยสามารถสง่คาํถามดว้ย
การพิมพข์อ้ความ ในเมนคูาํถาม ทั$งนี $มีผูถื้อหุน้สง่คาํถาม ดงันี $ 

นายภทัรกิตต ์ เนตินิยม :  ผู้ถอืห ุ้นเข ้าร ่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื(ออ ิเล็กทรอนิกส ์
สอบถามวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 มีอาย ุ2 ปี ขณะที�ผูถื้อหุน้ไมไ่ดร้บัเงินปันผลใดๆ ในช่วง 4 ปีที�ผา่นมา 

และมี Capital Loss มาตลอด มีความเป็นไปไดห้รือไม่ที�คณะกรรมการบริษัทจะขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น 
3 ปี 

นายธีรช ัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าท ี(บร ิหาร 
ตอบขอ้สอบถาม: จากการพิจารณาแลว้อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 2 ปี เป็นเวลาที�เหมาะสม และเกิดประโยชนก์บั

บรษัิทสงูสดุ 
นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื $อหุน้สามญัของบริษัท 
ครั$งที� 3 (UWC-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที�จองซื $อและชาํระคา่หุน้สามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ 

มติท ี(ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 อนมุตัิการออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื $อหุน้สามญัของบริษัท ครั$งที� 3 หรือ UWC-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที�จองซื $อและ
ชาํระคา่หุน้สามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 15./ วาระที� 10 



วาระท ี(  10 พ ิจารณาอนุมตั ิการเพ ิ(มทุนจดทะเบียนของบร ิษัทแบบมอบอาํนาจทั(วไปหร ือ
Mandate 

นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วตอ่ที�ประชมุวา่
ทางเลอืกหนึ�งของการเพิ�มทนุ ที�มีความคล่
ขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ได ้4-10 สปัดาห ์เนื�องจากไม่ตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิเพิ�มทนุ และลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิเพิ�มทนุทกุครั$งที�ตอ้งการระดมทนุ ทาง
ใหบ้ริษัทจดทะเบียน สามารถเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คือ ใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิกรอบการเพิ�มทนุและมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรหุน้เพิ�มทนุเมื�อมีความตอ้งการใชเ้งินเพิ�มทนุ โดยมีเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี $

ดงันั$น เพื�อเป็นการเพิ�มสภาพคลอ่งและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั$งเพิ�มความสามารถในการจดัหา
เงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและคล่องตวั ในกรณีที�บริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุน จึงเ
นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี
ทั�วไป หรอื General Mandate ในสดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ
แบบมอบอาํนาจทั�วไป หรือ General Mandate
มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี $

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน
คิดเป็นไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering) หรอื

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน
คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายให้

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน
คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั

พิจารณาอนุมตั ิการเพ ิ(มทุนจดทะเบียนของบร ิษัทแบบมอบอาํนาจทั(วไปหร ือ

นางสาวอรชลุี หลอ่สมิทธิกลุ  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วตอ่ที�ประชมุวา่
ทางเลอืกหนึ�งของการเพิ�มทนุ ที�มีความคลอ่งตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ ลดขั$นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการในการ

สปัดาห ์เนื�องจากไม่ตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิเพิ�มทนุ และลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิเพิ�มทนุทกุครั$งที�ตอ้งการระดมทนุ ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดอ้นญุาต
ใหบ้ริษัทจดทะเบียน สามารถเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป หรือ General Mandate ได ้โดยใหค้งหลกัการปกป้อง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คือ ใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิกรอบการเพิ�มทนุและมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา

พิ�มทนุเมื�อมีความตอ้งการใชเ้งินเพิ�มทนุ โดยมีเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี $ 

ดงันั$น เพื�อเป็นการเพิ�มสภาพคลอ่งและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั$งเพิ�มความสามารถในการจดัหา
เงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและคล่องตวั ในกรณีที�บริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุน จึงเ
นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอาํนาจ

ในสดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ�มทนุ
l Mandate ซึ�งคือวนัที� 22 มีนาคม 2564 เท่ากบัจาํนวนไม่เกิน

บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี $ 
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน 1,974,378,882 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ

ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการ
หรอื 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน 658,126,294 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ
ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป (Public Offering)

จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กิน 1,316,252,588 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ
ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)
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พิจารณาอนุมตั ิการเพ ิ(มทุนจดทะเบียนของบร ิษัทแบบมอบอาํนาจทั(วไปหร ือ General 

นางสาวอรชลุี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วตอ่ที�ประชมุวา่เพื�อเป็น
องตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ ลดขั$นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการในการ

สปัดาห์ เนื�องจากไม่ตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิเพิ�มทนุ และลดภาระค่าใชจ้่ายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดอ้นญุาต

ได้ โดยใหค้งหลกัการปกป้อง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คือ ใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิกรอบการเพิ�มทนุและมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ดงันั$น เพื�อเป็นการเพิ�มสภาพคลอ่งและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั$งเพิ�มความสามารถในการจดัหา
เงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและคล่องตวั ในกรณีที�บริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุน จึงเห็นสมควร ให้

เพื�อพิจารณาอนุมตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอาํนาจ
ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ�มทนุ

เท่ากบัจาํนวนไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ 

หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
ของทนุชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการ 

หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
Public Offering) หรอื 

หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
Private Placement) 

ตอ่หนา้ที� 16./  รายละเอียด 
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รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป หรือ General Mandate ในครั$งนี $ปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) หรือ สิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 5 ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ที�สง่ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้
เป็นการลว่งหนา้แลว้ 

ทั$งนี $ ขอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุรายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไปรวมทั$งลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที�เกี�ยวขอ้งอีกทั$งดาํเนินการ
ตา่งๆอนัจาํเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป ในครั$งนี $ 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ โดยสามารถสง่คาํถามดว้ย
การพิมพข์อ้ความ ในเมนคูาํถาม ทั$งนี $มีผูถื้อหุน้สง่คาํถาม ดงันี $ 

นายเกียรติช ัย   วรรุตม ์: ผู้ถอืห ุ้นเข ้าร ่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื(ออ ิเล็กทรอนิกส  ์
สอบถามวา่  ขอใหเ้ปิดเผยชื�อผูถื้อหุน้รายใหม ่และจะช่วยบรษัิทไดอ้ยา่งไร 

นายธีรช ัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าท ี(บร ิหาร 
ตอบขอ้สอบถาม :  สาํหรบัการเพิ�มทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป ใน

ลกัษณะตา่งๆ ขา้งตน้บรษัิทยงัไมไ่ดด้าํเนินการ เพียงแตว่า่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มีเกณฑก์าํหนดไวว้า่ใหบ้รษัิท
จดทะเบียนสามารถขอกรอบการอนุมัติการเพิ�มทุน แบบ General Mandate ซึ�งจะจัดสรรใหก้ับ ผูถื้อหุน้เดิม หรือ 
ประชาชนทั�วไป หรอื บคุคลในวงจาํกดั ไดใ้นระยะเวลานบัจากที�ไดร้บัอนมุตัิในการประชมุครั$งนี $ จนถึงการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ในครั$งตอ่ไปการขออนมุตัิในครั$งนี $จึงเป็นการขอไวต้ามเกณฑ ์แต่ยงัมิไดก้าํหนดว่าจะออกและเสนอขายในลกัษณะ
ใดบา้ง หากบรษัิทจะดาํเนินการเพิ�มทนุแบบ General Mandate คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมและแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงประเภทของการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป ตอ่ไป 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที�ประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซักถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั�วไปหรือ 
General Mandate 

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอาํนาจทั�วไปหรอื General Mandate ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 48 6,138,138,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 2 57,135,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833  เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 17./ วาระที� 11 
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วาระท ี(  11 พ ิจารณาอนุมตั ิการเพ ิ(มทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ และแก้ไขเพ ิ(มเติมหนังสอืบร ิคณห ์
สนธิของบร ิษัทฯ ข ้อ 4. เพ ื(อให ้สอดคลอ้งกบัการเพ ิ(มทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ 

นางสาวอรชุลี   หล่อสมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ัดการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่าเพื�อ
เป็นการรองรบัการออกและเสนอขายขายหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หรอื Rights Offering, การเพิ�มทนุ
จดทะเบียนเพื�อรองรบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื $อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัท ครั$งที� 3 และ การเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั�วไป หรือ General Mandate ในวาระการประชุมที� 8, 9 และ 10 ขา้งตน้
คณะกรรมการบรษัิทจึงมีมติเห็นชอบใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทรวมเป็นจาํนวน
ไม่เกิน 3,027,380,952.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
4,343,633,540.40 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิก
ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหมด่งันี $ 

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 4,343,633,540.40 บาท 
แบง่ออกเป็น 43,436,335,404 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามญั 43,436,335,404 หุน้ 
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ 

ทั$งนี $ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวโุสสาย
การเงินและบญัชี และ/หรือ บุคคลอื�นใดซึ�งไดร้บัการแต่งตั$งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที�บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี มีอาํนาจในการจด
ทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มีอาํนาจ
ดาํเนินการตา่ง ๆ ที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที�ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

มติท ี(ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนมุตัิการเพิ�มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 18/ วาระที� 12 
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วาระท ี( 12 พ ิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุน้สามัญเพ ิ(มทุน จาํนวนไม่เกนิ 30,273,809,524 หุน้ 
นางสาวอรชุลี   หลอ่สมิทธิกุล  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วต่อที�ประชุมว่าจาก

การที�ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเพิ�มทนุจดทะเบียนตามวาระที� 11 ขา้งตน้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัทมูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ 0.10 บาท เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่วโดยมีรายละเอียด ดงันี $ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ที�แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering)

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อรองรบัการ
ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 เพื�อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้
ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหมต่อ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 โดยไมค่ิดมลูคา่

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวนไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อรองรบัการ
เพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)

ทั$งนี $รายละเอียดการจัดสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวทั$งหมดขา้งตน้ปรากฏตาม สิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 4, 5 และ 6 
ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ที�ไดส้ง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ในการนี $ คณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหที้�ประชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนมุตัิ มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื�นใดซึ�งไดร้บัการแต่งตั$งจาก
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็นไดต้ามสมควร เพื�อใหก้ารออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษัิทสาํเรจ็ลลุว่ง โดยอาํนาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง 

(1) พิจารณากาํหนด แกไ้ขเพิ�มเติม และเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้เพิ�มทุนดงักล่าว รวมถึงมีอาํนาจในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการปรบัหรือการ
เปลี�ยนแปลงอตัราการใชส้ทิธิ และราคาใชส้ทิธิตามขอ้กาํหนดสทิธิ 

(2) พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมาย  

(3) กาํหนดหรอืแกไ้ขเปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียวทั$งจาํนวน หรือหลาย
คราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรร
และการเสนอขายอื�น ๆ เช่น เปลี�ยนแปลงวนักาํหนดสทิธิรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ  

(4) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อเจา้หนา้ที� หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และ
ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนไดทุ้กประการ ภายใตเ้งื�อนไขของกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง 

นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที�ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุ จาํนวนไมเ่กิน 30,273,809,524 หุน้ 

ตอ่หนา้ที� 19./ มติที�ประชมุ 



มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า
หุน้สามญัเพิ�มทนุ จาํนวนไมเ่กิน 30,273

มติ 
จาํนวน 

ราย 
เห็นดว้ย 49
ไมเ่ห็นดว้ย 1
งดออกเสยีง -
บตัรเสยี -
จากจาํนวน  6,195,273,833

วาระท ี(13 พ ิจารณาอนุมัต ิเปลี(ยนแปลงชื(อบร ิษัท เปลี(ยนแปลงชื(อย่อหลักทร ัพย ์ เปลี(ยนแปลง
ตราสัญลักษณ์ หร ือ
เพ ื(อให ้สอดคล้องกับการเปลี(ยนชื(อบร ิษัทฯ

นายธีรชยั  ลนีะบรรจง  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร
ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบกับเพื�อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ของบริษัทที�
พฒันาการของธุรกิจในปัจจบุนั รวมทั$งแนวทางการดาํเนินธุรกิจในโลกยคุใหม่ โดยยงัสามารถสะทอ้นถึงความชาํนาญใน
ธุรกิจหลกัที�เป็นเสาสง่ไฟฟา้และเสาโทรคมนาคม

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรใหเ้สนอที�ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติเปลี�
ชื�อยอ่หลกัทรพัย ์ตราสญัลกัษณ ์หรอื Logo
เปลี�ยนชื�อบรษัิท ซึ�งไดแ้นบรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ สรุปรายการเปลี�ยนแปลง ดงันี $

รายการ 

ชื�อบรษัิท (ไทย) : 

ชื�อบรษัิท (ภาษาองักฤษ) : 
ชื�อยอ่หลกัทรพัย ์: 

ตราประทบั : 

ตราสญัลกัษณ:์ 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3
273,809,524 หุน้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ
(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม
ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน

49 6,138,139,333 
1 57,134,500 
- - 
- - 

833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

พิจารณาอนุมัต ิเปลี(ยนแปลงชื(อบร ิษัท   เปลี(ยนแปลงชื(อย่อหลักทร ัพย ์ เปลี(ยนแปลง
ตราสัญลักษณ ์หร ือ  Logo  ตราประทับของบร ิษัท  และแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิ
เพ ื(อให ้สอดคล้องกับการเปลี(ยนชื(อบร ิษัทฯ 

นายธีรชยั ลนีะบรรจง ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ไดก้ลา่วตอ่ที�ประชมุวา่เพื�อสะทอ้นถึงการปรบัตวัขององคก์รให้
ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบกับเพื�อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ของบริษัทที�มีการเปลี�ยนแปลงและเชื�อมโยงกับ
พฒันาการของธุรกิจในปัจจบุนั รวมทั$งแนวทางการดาํเนินธุรกิจในโลกยคุใหม่ โดยยงัสามารถสะทอ้นถึงความชาํนาญใน
ธุรกิจหลกัที�เป็นเสาสง่ไฟฟา้และเสาโทรคมนาคม  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรใหเ้สนอที�ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติเปลี�
Logo ตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลี�ยนชื�อบรษัิท ซึ�งไดแ้นบรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ สรุปรายการเปลี�ยนแปลง ดงันี $ 

เดิม 

เอื $อวิทยา สกาย ทาวเวอร์

UA WITHYA SKY TOWER
UWC STOWER
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3 ใน 4 อนุมตัิการจดัสรร

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม
ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 

99.0778 
0.9222 

- 
- 

พิจารณาอนุมัต ิเปลี(ยนแปลงชื(อบร ิษัท เปลี(ยนแปลงชื(อย่อหลักทร ัพย ์เปลี(ยนแปลง
บของบร ิษัท และแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิ 

เพื�อสะทอ้นถึงการปรบัตวัขององคก์รให้
มีการเปลี�ยนแปลงและเชื�อมโยงกับ

พฒันาการของธุรกิจในปัจจบุนั รวมทั$งแนวทางการดาํเนินธุรกิจในโลกยคุใหม่ โดยยงัสามารถสะทอ้นถึงความชาํนาญใน

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรใหเ้สนอที�ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท 
ตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ

 

ใหม่ 

สกาย ทาวเวอร ์

SKY TOWER 
STOWER 

ตอ่หนา้ที� 20./ ทั$งนี $ 



20 

ทั$งนี $ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวโุสสายการเงินและบญัชี 
และ/หรือ บคุคลอื�นใดซึ�งไดร้บัการแต่งตั$งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที�บรหิารและ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอาํนาจในการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อ
บริษัท ชื�อย่อหลกัทรพัย ์ตราสญัลกัษณ ์ตราประทบัของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ และ/หรอืหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน เพื�อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที�ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเปลี�ยนแปลงชื�อบรษัิท  เปลี�ยนแปลงชื�อย่อหลกัทรพัย ์เปลี�ยนแปลง
ตราสญัลกัษณ ์หรอื Logo ตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนชื�อบรษัิท 

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมตัิ เปลี�ยนแปลงชื�อ
บริษัท  ชื�อย่อหลกัทรัพย ์ตราสัญลกัษณ์ หรือ Logo ตราประทับของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนชื�อบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

วาระท ี( 14 พ ิจารณาอนุมัต ิแก้ไขเพ ิ(มเติมข ้อบังคับ ข ้อ 1 (ช ี(อบร ิษัท), ข ้อ 2 (คาํจาํกัดความ) และ
ข ้อ  66 (ตราของบร ิษัท) เพ ื(อให ้สอดคล้องกับการเปลี(ยนแปลงชื(อและตราประทับ
ของบร ิษัทฯ 

นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี ไดก้ลา่วต่อที�ประชุมว่าเพื�อให้
สอดคลอ้งกับมติที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท ชื�อย่อหลกัทรพัย ์ตราสญัลกัษณ์ หรือ Logo และตรา
ประทบัของบรษัิทตามวาระที� 13 

จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บังคบับริษัทขอ้ที� 1 (ชื�อบริษัท), ขอ้ที� 2 (คาํจาํกัด
ความ) และขอ้ที� 66 (ตราประทบัของบรษัิท) โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

ขอ้ 1. ข้อบังคับนี$เรียกว่าขอ้บังคับของ บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 
เขียนชื�อเป็นภาษาองักฤษวา่ “SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ 2. ในขอ้บงัคบันี $ 
“บรษัิท” หมายถึง บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กําหนด

ไวเ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้บงัคบันี $ 
ตอ่หนา้ที� 21./ “กฏหมาย” 
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“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินงานกิจการของบริษัท 
รวมทั$งกฎกระทรวง ประกาศ คาํสั�ง ที�ออกตามกฎหมาย 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน จาํกดั 
“นายทะเบียนหุน้” หมายถึง นายทะเบียนหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยที์�เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิท 
ขอ้ 66. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัที�ปรากฏตามภาพ 

ทั$งนี $ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวโุสสายการเงินและบญัชี 
และ/หรือ บคุคลอื�นใดซึ�งไดร้บัการแต่งตั$งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที�บรหิารและ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอาํนาจในการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 1 
(ชี�อบรษัิท), ขอ้ 2 (คาํจาํกดัความ) และขอ้ 66 (ตราของบริษัท) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อและตราประทบั
ของบรษัิทฯ ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรอืหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ 
ที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที�ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 1 (ชี�อบริษัท), ขอ้ 2 (คาํจาํกดัความ) 
และขอ้ 66 (ตราของบรษัิท) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อและตราประทบัของบรษัิทฯ 

มติท ี(ประชุม ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติแก้ไขเพิ�มเติม
ขอ้บงัคบั ขอ้ 1 (ชี�อบริษัท), ขอ้ 2 (คาํจาํกดัความ) และขอ้ 66 (ตราของบริษัท) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อ
และตราประทบัของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี $ 

มติ 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนเสียงท ี(ลงมต ิ

(1 หุ้น เท ่ากบั 1 เสียง) 
ร ้อยละของจาํนวนหุน้ท ี(มาเข ้าร ่วม

ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 49 6,138,139,333 99.0778 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 57,134,500 0.9222 
งดออกเสยีง - - - 
บตัรเสยี - - - 
จากจาํนวน 6,195,273,833 เสยีงทั$งหมดที�เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี $ 

ตอ่หนา้ที� 22./ วาระที� 15 
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วาระที่ 15 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีค  าถามส่งเขา้มาล่วงหนา้    

และค าถามที่สง่ในระหวา่งการประชมุ ขอรวบรวมมาตอบในวาระนี ้ซึง่มีค  าถามจากผูถื้อหุน้ดงันี  ้

นายบดินทร ์ กฤติยรังสรรค ์: ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สอบถามดงันี ้
1. ธุรกิจเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู มี gross profit margin ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์ปัจจุบนัราคาเหล็กปรบัตวัสงูขึน้จะกระทบต่อ

gross profit margin หรอืไม ่ และมีวิธีบรหิารความเสีย่งนีอ้ยา่งไร 
2. ธุรกิจเช่าเสาโทรคมนาคมในประเทศฟิลปิปินส ์มี IRR ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์และมีปัจจยัอะไรที่จะท าให ้IRR ไม่เป็นไป

อยา่งที่ประมาณการไว ้ขอทราบสถานการณปั์จจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 
3. การด าเนินงานในปี 2564  มีแนวโนม้ที่จะมีก าไรไดห้รือไม่  ถา้มีอยากทราบว่าจะเป็นธุรกิจอะไรที่มีส่วน

ผลกัดนัใหง้บมีก าไรอยา่งมีนยัส าคญั 
4. นอกจากธุรกิจที่ท  าอยูใ่นปัจจบุนั จะมีธุรกิจอื่น ๆ ที่ UWC มองหาโอกาสที่จะเขา้ไปลงทนุเพิ่มเติมหรอืไม่

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม 
1. ส าหรบัราคาเหลก็ที่สงูขึน้อยา่งมากในปัจจบุนั อาจเป็นภาวะการณช์ั่วคราว ซึง่อาจปรบัตวัลงมาสูร่าคาปกติ

ในเวลาไมน่านนกั อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด สว่นเรื่องการบริหารความ
เสีย่ง ทางบรษัิทก าหนดราคาขายจากการค านวนตน้ทนุบวกก าไร หากจะมีผลกระทบก็อาจจะไมม่าก

2. เสาโทรคมนาคม(TC) ในประเทศฟิลปิปินส ์ มี IRR อยูท่ี่ประมาณ 17-18  เปอรเ์ซ็นต ์IRR  จะไมเ่ป็นไปตาม
ประมาณการถา้ปริมาณสถานีมีนอ้ยกว่าที่คาดไว ้ขณะนีไ้ดต้ิดตัง้เสาเสร็จแลว้ 1 สถานี  ก าลงัก่อสรา้งอยู่
8 สถานี และเมื่อบรษัิทด าเนินการเพิ่มทนุเรยีบรอ้ยแลว้ก็จะพิจารณาด าเนินการตามที่ไดเ้สนอผูถื้อหุน้ตอ่ไป

3. ส าหรบัการด าเนินงานในปี 2564 การประมลูงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) มีโครงการงาน 500 kV.
หลายโครงการ แตเ่นื่องจากสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด19 ท าใหก้ารประมลูตอ้งลา่ชา้ออกไป

นายธวัช  สถติวิทยา:ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สอบถามดงันี ้
1. ขอใหชี้แ้จงสดัสว่นการใชเ้งินเพิ่มทนุวา่ใชท้ าอะไรบา้ง
2. ภายใตช่ื้อกิจการใหม ่Sky Tower จะมีธุรกิจหลกัและเสรมิอะไรบา้ง

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม 
1. ส าหรบัเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัมา จะใชใ้นไปเพื่อการลงทนุและการช าระหนี ้ ซึ่งสดัส่วนการใชเ้งินเพิ่มทุนนัน้

จะพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีเพิ่มทนุได ้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมใหด้ีที่สดุ
2. สว่นช่ือกิจการใหม่ Sky Tower นัน้ ธุรกิจหลกัยงัคงเหมือนเดิม คือผลิตเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงูและมีธุรกิจผลิต

เสาโทรคมนาคม เพื่อใหเ้ช่าในประเทศฟิลปิปินส์

ตอ่หนา้ที่ 23./ นายชยัสทิธิ 
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นายชัยสิทธิ  เลิศอานนทต์ระกูล : ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สอบถามดงันี ้
1. จากการที่บริษัทประชาสมัพันธ์เรื่องการประมูลงานมูลค่าประมาณ 900 ลา้นบาท ในปี 2564 สามารถ

ประมาณการเติบโตของธุรกิจในปี 2564 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ไดห้รอืไม ่และผลการด าเนินงานในปี 2564 จะมีผลก าไรได้
หรอืไม ่

2. ในส่วนของธุรกิจเสาโทรคมนาคม ที่ประเทศฟิลิปปินส์  อยากทราบว่า ปัจจุบันได้รับงานมาแลว้ก่ีต้น
และแนวโนม้ของธุรกิจนี ้รวมถึงปัญหาที่พอจะมองเห็นในอนาคต 

3. ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทนุ หากเพิ่มทุนส าเร็จ  ความสามารถในการท า Project Finance กับสถาบนั
การเงิน เพื่อด าเนินการขยายงานในอนาคตจะดีขึน้หรอืไม ่

4. การขายเงินลงทนุในไดเมทUWC จะมีผลก าไร หรอืขาดทนุจากการท าธุรกรรมนี ้

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม 
1. การประชาสมัพนัธเ์รือ่งมลูคา่การประมลูงานนัน้ เกิดจากการประมาณการสว่นแบ่งจากมลูค่างานทัง้หมด

ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะท าการประมลูในปี 2564 จ านวนประมาณ 5,000 ลา้นบาท ในขณะที่บริษัทเป็น
1 ใน 5 บรษัิทผูผ้ลติเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู สว่นระยะเวลาการไดร้บังานจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาการประมลูงาน
ซึง่ในปีนี ้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไดป้ระกาศเลื่อนการประมลูงานออกไป เนื่องจากสถานการณก์ารระบาด
ของโรคเชือ้โควิท 19

2. ค าถามเรื่องธุรกิจเสาโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส ์ไดต้อบไปในตอนตน้แลว้ สว่นปัญหาที่อาจจะเกิด
ในอนาคตนัน้จะเป็นเรือ่งของเงินลงทนุ   ภมูิประเทศ สภาพอากาศ  ที่เมื่อมีพายเุขา้ จะเป็นอปุสรรคในการ
ก่อสรา้ง ส าหรบัเรือ่งของความเสีย่งนัน้  จะไมม่ีความเสีย่งทางดา้นรายได ้เพราะทกุสถานีท่ีสรา้งจะเป็นการ
สรา้งตามค าสั่งซือ้ที่ไดร้บัมาแลว้ และมีสญัญาเช่าระยะยาวรองรบั

3. สว่นความเสี่ยง เรื่อง การจัดหาเงินทุน หากการเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จจะท าใหก้ารท า Project
Finance มีความเป็นไปไดม้ากขึน้ เพราะสถาบนัการเงินใหค้วามสนใจ ใหก้ารสนบัสนนุ เพียงแตต่อ้งการให้
บรษัิทปรบัโครงสรา้งทางการเงินในสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นทนุ

4. ส าหรบัการขายหุน้ของ บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) นัน้ ตามที่ไดแ้จง้ไปแลว้ว่าจะด าเนินการให้
เสร็จภายในเดือนเมษายนนี ้ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการติดตามซึ่งจะไดแ้จ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตอ่ไป

นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง  : ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะกรรมการอสิระ (ส่งค าถามมาล่วงหน้า) 
สอบถามวา่ การเปลีย่นช่ือบรษัิทจาก บมจ. เอือ้วิทยา เป็น บมจ.สกายทาวเวอร ์นัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ

ในการด าเนินธุรกิจหรอืไม่ 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม : การเปลีย่นช่ือก็สะทอ้นกบัพนัธกิจใหม ่ท่ีอยูใ่นแนวทางที่สรา้งความเจรญิเตบิโตในยคุปัจจบุนั 

ตอ่หนา้ที่ 24./ นายเกียรติชยั 
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นายเกียรติชัย วรรุตม ์: ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สอบถามดงันี ้
- มีแนวทางผลการด าเนินงานในอนาคตอยา่งไร  ปีนีบ้รษัิทคาดวา่จะมีก าไรสทุธิหรอืไม ่ 
- หลงัการเพิ่มทนุแลว้ บรษัิทจะพน้จากเง่ือนไขเครือ่งหมาย C หรอืไม ่
- จะใหค้วามเช่ือมั่นอยา่งไรวา่เพิ่มทนุแลว้ผลการด าเนินงานจะมีก าไรเกิดขึน้จรงิ 
- ขอทราบประมาณการผลการด าเนินงานทัง้รายไดแ้ละก าไรสทุธิในอีก 3  ปี ขา้งหนา้ 

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม 
- ส าหรบัค าถามเรือ่งผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2564 จะมีผลขาดทนุหรอืก าไรนัน้ ตามที่ไดเ้รียนชีแ้จง

ไปแลว้วา่ในปีนี ้โครงการเสาสง่ไฟฟา้แรงสงูของ EGAT มีการเลือ่นระยะเวลาการประมลูออกไป แต่อย่างไร
ก็ตามโครงการขยายงานเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงูในประเทศยงัคงมีต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลานาน สว่นโครงการ
งานเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ จะมีรายไดเ้ขา้มาในช่วงครึง่ปีหลงั หากการเพิ่มทนุเป็นไปตามแผน 
ผลการด าเนินงานในปีนีจ้ะดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2563 คาดวา่ผลการขาดทนุสทุธิจะลดลงอยา่งแนน่อน 

-  ปัจจบุนั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขึน้เครือ่งหมาย “C” หมายถึง สว่นของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่าครึง่หนึ่ง
ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ หากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไดเ้งินเต็มจ านวน จะท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้มีสดัสว่น
เพิ่มขึน้  

นายภทัรกิตต ์ เนตินิยม :  ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สอบถามว่าตามประมาณการรายได ้550 ลา้นบาท ต่อ 620 สถานี คิดเป็นรายไดต้่อสถานี 0.887 ลา้นบาท 

ขณะที่เงินลงทนุตอ่สถานีเทา่กบั 4.7  ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้ 84 เปอรเ์ซ็นต ์ ไมท่ราบวา่ค านวณมาอยา่งไร 

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบขอ้สอบถาม จ านวนสถานีที่ประมาณการไว ้บางสถานีจะมีการก่อสรา้งตามแผนที่ไดแ้จง้ไป สว่นแผนการ

ก่อสรา้งและเงินทนุแตล่ะสถานีก็เป็นไปตามตวัเลข ดงัรายละเอียดที่ไดน้  าเสนอใหท้ี่ประชมุทราบ 

ตอ่หนา้ที่ 25./ประธานท่ีประชมุ 
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