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บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้ จ านวน 12,076 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 612,945,865 หุน้ (ตามรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิรว่มเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้และออกคะแนนเสียง ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้รว่มประชมุ วนัท่ี 11 มกราคม 2565) ในการ
ประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 18 ราย รวมทั้งสิน้ 34 
ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทั้งสิน้ 273,607,678 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 44.64% ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯขอ้ที่ 27  

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกรในการประชุมวันนี ้ผมขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดจนจบงานประชมุ และ ในการประชมุครัง้นีท้างบริษัทฯ ไดท้ าการตรวจ ATK ผูท้ี่เขา้ร่วมการประชมุทุกท่านเพื่อเป็น
การคดักรองและความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  

คณุบณัฑิต ประทมุตะ    ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิัท ซึ่งเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้จ านวน 5 ท่าน ดงัต่อไปนี ้
1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง       ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

     นวตักรรม และก ากบัดแูล 
3. คณุศภุกิจ  งามจติรเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล 

และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4. คณุวราลกัษณ ์ งามจติรเจรญิ      กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม 

และก ากบัดแูล กรรมการผูจ้ดัการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้จดัหาและ
จดัซือ้ต่างประเทศ 

5. คณุมณฑา  ทสัฐาน  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 
 
คุณบัณฑิต ประทุมตะ ไดแ้จ้งกับทางผู้เขา้ร่วมประชุมว่าเนื่องจากคุณเอมอร  โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ 

กรรมการบรษิัท อยู่ในภาวะมีความเส่ียงสงูและอยู่ระหว่างกกัตวั ทางคณุเอมอร โชติยะปตุตะ จึงแสดงความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม จึงขอลาประชมุในครัง้นี ้

นอกจากนี ้ขอแนะน าตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย คณุเมธี อนัดเิรกกลุ 

กรรมการเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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จากนัน้คุณบณัฑิต ประทุมตะ   ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ

การนบัคะแนนเสียงโดยบรษิัทฯไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทางดงันี ้

1. บรษิัทฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์
2. บรษิัทฯไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3. บรษิัทฯไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเวปไซตข์องบรษิัทฯ  

 

คณุบณัฑิต ประทมุตะ   ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 
     วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

1.  ในการประชมุจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ

และจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนั้น  ส าหรบัการประชุมในครัง้นี ้ทางบริษัทฯ ไดค้  านึงถึง

เรื่องมาตการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด จึงของดสอบถามผ่านไมโครโฟน ดงันัน้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบ

ฉันทะ และค าถามของท่านพรอ้มกับยกมือขึน้ ทางเจา้หนา้ที่จะน าค าถามใหก้ับผูด้  าเนินรายการ อ่านเพื่อใหป้ระธาน

ตอบค าถามครบั อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้สอบถามค าถามใหม้ีประเด็นตรงกบัวาระการประชมุในแต่ละวาระ 

ส่วนค าถามอื่นๆสามารถสอบถามไดใ้นวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ  

2.  ผูถื้อหุน้หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ 
แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้ กรณีของคัสโตเดียน ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน ตามที่ผูม้อบฉันทะระบุ
ไว ้และเจา้หนา้ที่ลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้

  1)   ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

2)  ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ไดร้ับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะให้สิทธ์ิผู้รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนแทนได ้ในวาระท่ีระบ ุและเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีที่ ผูม้อบฉนัทะได้

ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบใหผู้้รับมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงใหต้รง

ตามที่ผูม้อบฉนัทะประสงค ์

3.   คะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระ บรษิัทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชญิประชมุแลว้ และจะมี

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้กอ่นการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
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4. ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทจะใชร้ะบบการนับคะแนนโดยบารโ์คต้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการนับ

คะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ  

“งดออกเสียง” เท่านัน้  

5. ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูร้บัมอบฉันทะไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท า

เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเครื่องหมาย

ใดๆในบตัรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสียงของบตัรเสีย จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และตอ้งใชป้ากกาในการลง  

คะแนนเสียงเท่านัน้ 

6.   หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชมุก่อนปิดประชมุ หากประสงคท์ี่จะลงคะแนน

เสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นตช์ื่อใหก้ับเจา้หนา้ที่ก่อนออกจากหอ้งประชมุดว้ย 

เพื่อทางบรษิัทจะไดท้ าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 

7.  ผลการนบัคะแนน จะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระ โดยผลการนบั
คะแนน  จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะท่ีไดร้ับสิทธ์ิใหล้งคะแนนแทน  
และรวมถึงกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รบัมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในการนับคะแนนเสียง คุณบัณฑิต  
ประทุมตะ   ไดก้ล่าวเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีคุณภูริวฒัน ์แซ่ฮวง ท าหนา้ที่
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในครัง้นี ้และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมด
เมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ 

 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ซึ่งวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัตกิารเพิ่มวตัถุประสงค ์อกี 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงคห์ลกัของบริษัท 
ทั้ง 2 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ พิธีกรจึงเรียนเชิญ  

คณุไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 
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คุณไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และเริ่มประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแลว้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
 

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม ่

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วนัที่ 29 มีนาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้ 

รบัรองดว้ยคะแนนเสียง         273,606,376  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไม่รบัรองดว้ยคะแนนเสียง  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0                                                           
งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  
บตัรเสีย    0  เสียง  

 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 4 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 31 ราย รวม 273,606,376 หุน้ 

 
วาระที ่2  พิจารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไม่เกนิ 4,000,000,000 บาท 
 ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วตัถปุระสงค ์ • เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุน้กู ้ • หุน้กูท้กุประเภท/ทกุรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบชุื่อถือครองหรือไม่ระบชุื่อถือ มีและ/หรือไม่

มีหลกัประกนั ดอ้ยสิทธ์ิและ/หรือไม่ดอ้ยสิทธ์ิ มี และ/หรือไม่มีการจัดอันดบัเครดิต มีและ/หรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ชนิด

ทยอยคืนเงินตน้และ/หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดใน

ขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามท่ีจะไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป 

สกลุเงิน • เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอการขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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มลูค่ารวมของหุน้กู ้ • มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 4,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราท่ี

เทียบเท่าสกลุบาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมี

การไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจ านวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแลว้ใน

ขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ 

 

• ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ทัง้นีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งที่มีผล

บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย • เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving) ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรบัช าระคืนเงินตน้ภายใต้

เงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้

• เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบันในประเทศ 

และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียวหรือ

หลายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุน หรือตามประกาศกระทรวง กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลบังคบัใชใ้นขณะท่ีออก

เสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

• ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอน หรือช าระคืนหุ้นกู้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้ับอนุมัตินี ้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน

เพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวนท่ีไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยหุน้กูท่ี้บริษัทออกทดแทนนีจ้ะมีอายแุละเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว  ้

การไถถ่อนก่อนครบ

ก าหนด 

• ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธ์ิในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้น

ก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ได ้

ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอ านาจ • มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

บุคคลท่ีกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ  าน าจก าหนด

ขอ้ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกเสนอขายหุน้กู ้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าท่ี

ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จ านวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม 

อายุ วิธีการช าระคืนเงินตน้ วิธีการจัดสรรประเภทหลกัประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่

ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาต่อหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือ บคุคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูก้ารเขา้

เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งและการด าเนินใดๆ ก็ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ออกเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท 

เงื่อนไขอื่น ๆ • ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 
คุณเมธี อันดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถาม ดังนี ้ประเด็นวาระที่ 2 ที่ดูมาทั้งหมดนั้นก็คือ 
คอนเทนของเงินกู ้แต่ไม่ไดพ้ดูถึงว่า เงิน 4,000 ลา้น จะกูไ้ปใชจ้ดุประสงคอ์ย่างไร ขอความชดัเจน เพราะว่าการกูค้รัง้นีท้  า
ให ้DE ของบรษิัท ขึน้ไปถึง 5:1 และการออกหุน้กูเ้ป็นการออกเพื่อระยะเวลาไม่ใช่เงินทุนหมนุเวียนธรรมดา การใชเ้ม็ดเงิน
ระยะเวลาน่าจะมีโปรเจคอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า ขอคร่าวๆ  ว่า ณ ตอนนีต้ลาดหุ้นกูไ้ดม้าทราบว่า ถา้บริษัทไม่ใหญ่มาก 
การออกยาก ดอกเบีย้ออกไป 7 เปอรเ์ซ็นตก์ว่า ก็อาจเป็นความเส่ียงท าใหต้น้ทุนสูงขึน้ ไม่ทราบว่าจริงๆ แลว้ในใจของ
ผูบ้รหิารเอง เงิน 4,000 ลา้น มีวตัถปุระสงคอ์ะไร ถึงใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ ในสถานการณแ์บบนี ้ 

 
คณุไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ไดช้ีแ้จงว่า ในวาระนีเ้ป็นการขอวงเงิน ส่วนในเรื่องของการใชเ้งิน ถา้อยู่ใน

เกณฑท์ี่ตอ้งพิจารณา เราก็ตอ้งพิจารณาอย่างครบถว้น เมื่อเราจะออกหุน้กู ้จ านวนเงินตอ้งมีวาระชดัเจน  ปรมิาณเท่าไหร่ 

ขนาดรายการ เราจะชีแ้จงอย่างครบถว้น แต่ตอนนีท้ี่ตัง้วงเงินไว ้มีแผนคิดไวแ้ต่อยู่ในช่วงพิจารณาด าเนินการ ซึ่งอาจจะยงั

เปิดเผย ณ ที่นีไ้ม่ได ้ 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมอีกว่า การประชุมนีเ้ป็นการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขอมติ 

การลงทุนในวาระที่ 2 เราไดช้ีแ้จงแลว้ว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของ ดิจิตอล ทั้งหมดเราลงทุนในกรอบวงเงินตรงนี ้และ

เฉพาะเรื่องนีเ้ท่านัน้ เพราะฉะนัน้จริงๆแลว้ แผนการเปิดตวั แผนการลงทุน เรามีชัดเจน ซึ่งเรามีตวัเลข มีการลงทุนไปแลว้

บางส่วน บรษิัทเราเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องการลงทนุ ทางทีมผูบ้รหิารมีการระมดัระวงัในการลงทุนเป็นอย่างดี  

 

คุณสมพงษ์ ชิตวฒันานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่องผลตอบแทนการลงทนุ คาดว่า forecast ได ้ผลตอบแทน

จะได ้ก าไรสทุธิเท่าไร 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดช้ีแ้จงว่า ไดท้ าไวแ้ลว้ แต่อย่างที่เรียนไป มนัคุม้ค่า ดูจาก History 

ตัง้แต่เปิดจดัตัง้บรษิัท Nature ของบรษิัท เราเป็นคน Conservative และผมพดูเสมอว่าบรษิัทเราอยู่ไดด้ว้ยก าไร  

คณุสมพงษ์ ชิตวฒันานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถาม เมื่อประมาณ Q2 หรือ Q3 จะมีการเปิดตวั Partner แต่พอสิน้ปี

ก็ไม่มีการเปิดตวัก็เลยอยากสอบถามว่ายงัอยู่หรือพบัไปแลว้  

คุณไสว ฉัตรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท  ชีแ้จงว่าการประชุมครัง้นีเ้ป็นขออนุมตัิกรอบวงเงินหุน้กู ้ถา้จะใชจ้ะตอ้ง

มา Present อีกครัง้แต่ถา้จะเล่าให้ฟังสามารถเล่าได ้แต่ทุกอย่างไม่สามารถพูดได ้ถ้า Business model ยังไม่ชัดเจน 

สมมติว่าถา้ Partner ยงัไม่จบัมือกนัจะยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้

คณุสมพงษ์ ชิตวฒันานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ออกหุน้กูไ้ดเ้งินมา ใชเ้วลาในการท าและรบัรูร้ายไดเ้มื่อไร 
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คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า การลงทุนทุกอย่าง เรามีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

มีคณะกรรมการบริหาร มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกอย่ างตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ ต้องจ ากัดเรื่องความเส่ียง 

เพราะว่าเงินของผูถื้อหุน้มนัส าคญั เพราะฉะนัน้การกระท าทกุอย่างจะพิจารณาดว้ยความรอบคอบ หลงัจากที่เราพิจารณา

และท า Business Model ชดัเจน ทางบรษิัทจะ Roadshow และจะ Present ทกุอย่างใหเ้ห็นและตอบทกุขอ้ซกัถาม  

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

- ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไมเ่กิน 4,000,000,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

รบัรองดว้ยคะแนนเสียง       273,607,678  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไม่รบัรองดว้ยคะแนนเสียง  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0                                                          
งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  
บตัรเสีย    0  เสียง  

 
ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 3 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 273,607,678 หุน้ 

 

วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัตกิารเพิ่มวตัถุประสงค ์อีก 14 ขอ้ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงคห์ลกัของบริษัท 

ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มวตัถปุระสงคอ์ีก 14 ขอ้ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดวตัถุประสงคท์ี่เพิ่ม 

ดงันี ้

ขอ้ 30. ประกอบธุรกิจเป็นศนูยซ์ือ้ขายคริปโทเคอรเ์รนซี ศูนยซ์ือ้ขายโทเคนดิจิทลั นายหนา้ซือ้ขายโทเคน ดิจิทลั 

ผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซี ผูค้า้ซือ้ขายโทเคนดิจิทลั เป็นท่ีปรกึษาและใหค้  าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือ

บุคคลทั่วไปเก่ียวกับคริปโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทลั ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินสกุลดิจิทลัหรือขายเงิน

สกุลดิจิทลั ลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทลัรวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงการขุด ซือ้ขาย แลกเปล่ียน สินทรพัยด์ิจิทลั 

รวมถึงการลงทุนหรือใหบ้ริการดา้นอื่นๆ เก่ียวกับธุรกรรมคริปโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทลั (เมื่อไดร้บั

อนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแลว้ กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ตอ้งไดร้ับอนุญาต) ให้บริการเก็บขอ้มูล 

ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยนัขอ้มลูบนระบบโครงข่ายกระจายศนูยก์ลางของการท ารายการธุรกรรม



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

อิเล็กทรอนิกสแ์บบ บล็อกเชน และด าเนินการคน้ควา้ วิจัย พัฒนา และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกิจการ

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มความรู ้ความช านาญ 

ความเชี่ยวชาญในดา้นวิชาการและเทคโนโลยีและด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ เมตา้เวิรส์ หรือการลงทุนใดๆ  

ที่เก่ียวกบัเมตา้เวิรส์ 

ขอ้ 31. ประกอบกิจการบรกิารท าคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก แอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ 
ขอ้ 32. ประกอบกิจการขายโปรแกรมและซอฟตแ์วรส์ าหรบัธุรกจิทกุประเภท  
ขอ้ 33. ประกอบกิจการจดัท าโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้ 
ขอ้ 34. ประกอบกิจการบรกิารสรา้งโปรแกรมและวางระบบท่ีมีประสิทธิภาพทางคอมพิวเตอรส์ าหรบั เครือข่าย

ทางอินเตอรเ์น็ต 
ขอ้ 35. ประกอบกิจการใหค้  าปรกึษาทางดา้นโปรแกรมและซอฟตแ์วรส์ าหรบัธุรกจิทกุประเภท 
ขอ้ 36. ประกอบกิจการพฒันาเกมออนไลน ์ออฟไลนแ์ละซอฟตแ์วรเ์กมส าเรจ็รูป 
ขอ้ 37. ประกอบกิจการดแูลสิทธิในการผลิตซ า้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รูป เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
ขอ้ 38. ประกอบกิจการบรกิารดา้นความบนัเทิงออนไลน ์ออฟไลนแ์ละโฆษณาส าหรบัธุรกจิทกุประเภท 
ขอ้ 39. ประกอบกิจการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัธุรกิจทกุประเภท 
ขอ้ 40. ประกอบกิจการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอรอ์ื่นๆ 
ขอ้ 41. ประกอบกิจการน าเขา้และจ าหน่ายเกมส ์เครื่องเกมส ์และอปุกรณท์กุชนิด 
ขอ้ 42. ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเกมและของเล่นอื่นๆ เชน่ โมเดลสะสม  
ขอ้ 43. ประกอบกิจการใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจที่อยู่ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษิัท  

 
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูใ้ดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเพิ่มวตัถุประสงค ์อีก 14 ขอ้ และแกไ้ขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์ลกัของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

รบัรองดว้ยคะแนนเสียง       273,607,678  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100                                                       
ไม่รบัรองดว้ยคะแนนเสียง  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0                                                          
งดออกเสียงลงคะแนน  0  เสียง  
บตัรเสีย    0  เสียง  

 
ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 34 ราย รวม 273,607,678 หุน้ 
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วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (แกไ้ข

เพิ่มเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกได ้บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิด

โอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไวใ้น

การประชมุครัง้นี ้

 

ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ สละเวลา

มาร่วมประชุม รวมถึงขอ้เสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรบัไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการ

ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.41 น. 

 

        นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

นางสาวธนิดา  เกรียงพานชิ 

       เลขานกุารบรษิัท  

    (ผูบ้นัทึกการประชมุ) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากระหว่างการประชมุไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะจงึอาจมจี านวนที่ไม่เท่ากนัในแต่ละวาระ 

 

 

 

 

 

 


