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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่

 ประชุมเมื่ อวันอังคารท่ี  5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น . ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยจะดาํเนินการถ่ายทอด จาก บรษัิท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกดั 

(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ณ หอ้งประชมุ WHITE ชัน้ 1 บรษัิท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

ก่อนเริ่มประชุม ดร. รตัติกร วรากูลศิริพันธุ ์ประธานกรรมการ ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

และประธานในท่ีประชุม ("ประธานฯ") ไดช้ีแ้จงว่า เน่ืองจากสถานการณข์องไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) มีแนวโนม้การแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองและกระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ บริษัทฯ จึงมีความ

ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

ประชุมอย่างย่ิง ตลอดจนพรอ้มท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและ

ยบัยัง้การแพรร่ะบาดของ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดว้ยสาเหตดุงักล่าว บรษัิทฯ จึงไดเ้ปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2564 เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีระเบียบวาระการ

ประชมุ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้นัน้  

 

เร่ิมการประชุม 

ประธานในท่ีประชุม ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นเงิน 374,999,997 บาท คิด

เป็นจาํนวนหุ้นสามัญท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมด 374,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยเมื่อเริ่มเปิด

ประชุม  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 21 ราย รวม

จาํนวนผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะทั้งสิน้ จาํนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 

148,382,730 หุน้ คิดเป็น รอ้ยละ 39.56 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์

ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ไดท้าํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 แก่ผู้

ถือหุน้ 3 ช่องทาง ดงันี ้

1. บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์

2. บรษัิทฯ ไดล้งประกาศในหนงัสือพิมพ ์
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3. บรษัิทฯ ไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ริหารท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

ดงันี ้

 

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร. รตัติกร วรากลูศิรพินัธุ ์      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรษัิท (ประธานในที่ประชมุ) 

2.นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต ์   รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้เจา้หนา้ที่บรหิารและเลขานุการบรษัิท 

3. นายเทรเวอร ์จอหน์ ทอมสนั กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูอ้าํนวยการ

และหวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นเทคโนโลยี 

4. ดร.วิชยั เลาหม์าศวนิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

5. นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

6. นายทวีศกัดิ ์ศรีสมัฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและบรรษัท      

ภิบาล 

7. นายพนม รตันะรตั กรรมการ 

(สดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 

 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม 

1. นายรุง่โรจน ์ จตรุพร รองกรรมการผูอ้าํนวยการดา้นการบรหิารรายได ้

2. นายวีรศกัดิ ์อาทรชยั ผูช้่วยรองกรรมการผูอ้าํนวยการดา้นการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

3. นายเอนก  พงศะบตุร รองกรรมการผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการและฝ่ายบรกิารเทคนิค 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งเป็น

หน่วยงานอิสระ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีด้ว้ย 

จากนัน้ ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน

เสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

1. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง

ปุ่ มสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1.เห็นดว้ย (สีเขียว) 2.ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3.งดออก

เสียง (สีสม้) 4.ไม่สง่ออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) โดยในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง สว่น

ผูถื้อหุน้ที่ทาํหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผู้

ถือหุน้นัน้ ซึ่งในการนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออก

เสียงเท่านั้น จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ี

เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

2. หากผูถื้อหุน้เลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่า

ท่านเห็นดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้

ปิดการลงคะแนน 

3. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และ

กดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ  

4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดงันี ้  

•  วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 5 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน     

•  วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคัดคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่า    ท่ี

ประชมุเห็นชอบหรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท ์

6. ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียง

ของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท่ี้

ประชมุทราบต่อไป 
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7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

8. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพข์อ้ซกัถาม

ใน Q&A แลว้กดสง่คาํถามเขา้มาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(video conference) โดยกดท่ีสัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทาํการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของ

ท่าน เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามคาํถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกลุก่อนถามคาํถามทกุครัง้ 

9. ในกรณีที่มีคาํถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถกูสง่เขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บรษัิทฯ จะเป็น

ผูพ้ิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม 

 

เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  และการนับคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 

 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชมุที่กาํหนดในหนงัสือเชิญประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 

เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ประชุมเมื่อ

วันท่ี 27 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ และไดแ้จง้

เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

ตัง้แต่วันท่ี 14 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ดงัรายละเอียดตามท่ี      ไดเ้สนอ  

  ในวาระนี้ มีผู ้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จํานวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 

148,382,730 หุน้ ที่ประชมุมีมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย             จาํนวน    148,382,730 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน          0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง จาํนวน         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย  จาํนวน         0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน  0  เสียง 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

27 เมษายน 2564 ตามทีเ่สนอดังรายละเอียดข้างต้น 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัท คร้ังที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดย

ไม่คิดมูลค่า 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PLANET-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน และ

รองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเตรียมความพรอ้มและเพิ่มความแข็งแกร่งดา้นการเงินของ

บรษัิทฯ และเพื่อใหบ้รษัิทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสาํหรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 1 

จาํนวน  ไม่เกิน 124,999,999 หน่วย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ  ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) โดยไม่คิด

มลูค่า (ศนูยบ์าท) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิง้) 

โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีอายุ 2 ปี นับจากวันท่ีไดอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิมีวัตถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนรองรบัการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้อัตราการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ (มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท) ได ้1 หุน้ 

และราคาใชส้ิทธิคือ 2.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัสิทธิ)  

ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้                     ทัง้นี ้

รายละเอียดเบือ้งตน้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 2 ท่ีไดส้่งใหก้บัผูถื้อหุน้ พรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  

ในการนี ้บริษัทฯ กาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใน

วนัที่ 12 ตลุาคม 2564 (Record Date) 

นอกจากนี ้ เพื่อใหข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิมีความเหมาะสมตามสภาวการณ์

ของตลาดทุนและตลาดเงิน  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติั
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มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ

ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อัน

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  กาํหนด แกไ้ข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควรและภายใตข้อบอาํนาจ

ที่กฎหมายกาํหนด อาทิ การจดัสรรและวนัออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

(2)  เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา คาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน

การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการขอออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การย่ืน การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในคาํขออนุญาต คาํขอ

ผ่อนผันหลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

(3)  ดาํเนินการอ่ืนใด อนัจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

เพื่อใหก้ารดาํเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่ง 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง

กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้นี ้จะไม่มีการพิจารณาในวาระ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกันและวาระดงักล่าวอีกและจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองและ

เป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมลูค่า ดงัรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอ 

ในวาระนี้ มีผู ้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จํานวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 

148,382,730 หุน้ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  จาํนวน 148,382,630 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน   100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
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งดออกเสียง จาํนวน      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย  จาํนวน      0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00  

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน  0  เสียง 

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัท คร้ังที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดย

ไม่คิดมูลค่า และการมอบอาํนาจตามรายละเอียดข้างต้น 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบยีนของบริษัท 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้จดทะเบียนท่ียังไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

ก่อนที่จะเพิ่มทนุเป็นจาํนวนอ่ืน ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงจาํเป็นตอ้งทาํการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 3 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 374,999,997 บาท 

โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จาํหน่าย จาํนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง

คงเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 374,999,997 บาท (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้นเกา้แสนเก้า

หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 374,999,997 หุ้น (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า

หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ   1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 374,999,997 หุ้น (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า

หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ    - หุน้ (- หุน้-)” 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  

375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 374,999,997 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียัง

ไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 3 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบั

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ 

(Right Offering) และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 (เรื่องทุนจด

ทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัมอบอาํนาจ

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน

กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจ ในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามคาํแนะนาํหรือคาํสั่งของนาย

ทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ ์หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

คาํถามท่ี 1 นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุรวงศ ์ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่าเงินเพิ่มทุน         

มีแผนนาํไปใชท้าํอะไรบา้ง และผลตอบแทนเป็นอย่างไร 

คาํตอบ นายพนม รัตนะรัต กรรมการ ชี ้แจงว่า การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิจํานวน 

124,999,999 หน่วย โดยราคาใชส้ิทธิอยู่ท่ี  2 บาท ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิ

ทัง้จาํนวน จะมีเงินเพิ่มทุนเขา้มาจาํนวน 249,999,998 บาท บริษัทฯ มีแผนการ

ใชเ้งินเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ส่วนผลตอบแทนในการ

ลงทนุแต่ละโครงการของบรษัิทฯ โดยปกติจะไม่ตํ่ากว่า 10% 

คาํถามท่ี 2 นายปิยะพงษ์  ประสาททอง  ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ขอทราบว่า การลดทุนจด

ทะเบียน มาจากเศษหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใช ่หรือไม ่

คาํตอบ นายพนม รตันะรตั กรรมการ แจง้ว่า ถกูตอ้งตามท่ีท่านผูถื้อหุน้กลา่วทกุประการ 
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เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 (เรื่องทนุจด

ทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงัรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวน 28 ราย ถือหุน้รวมกันได้ 

148,382,730 หุน้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  จาํนวน 148,382,630 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน   100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง จาํนวน      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย  จาํนวน      0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน 0 เสียง 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอาํนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบยีนของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จาํนวน 124,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 374,999,997 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 499,999,996 

บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 124,999,999 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ

รองรบัการ ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 499,999,996 บาท (สี่รอ้ยเกา้สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หมื่นเกา้ พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหกบาท)   
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แบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น 499,999,996 หุน้ (สี่รอ้ยเก้าสิบเก้าลา้น

เกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหกหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ   1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั หุน้สามญั  499,999,996 หุน้ (สี่รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้

แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหกหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ    - หุน้ (- หุน้-)” 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 124,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 374,999,997 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 499,999,996 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน 

จาํนวนไม่เกิน 124,999,999 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 3 ที่ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัมอบอาํนาจ

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบรหิารหรือประธานกรรมการ

บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคับ 

และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามคาํแนะนาํหรือคาํสั่งของนายทะเบียนหรือ

เจา้หนา้ที่ เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง

กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้นี ้จะไม่มีการพิจารณาในวาระ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนัอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเงื่อนไขซึ่งกัน

และกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดง

ความคิดเห็น 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
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คาํถามท่ี 1 นางสาวราตรี  วิศิษฎส์ุรวงศ ์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ขอทราบว่าธุรกิจใหม่คือ

อะไร และมีแผนการดาํเนินการอย่างไร 

คาํตอบ นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีสินคา้และ

บริการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือ โทรคมนาคม โดยเป็นการใหบ้ริการ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหก้บัภาครฐัและเอกชน ส่วนท่ี 2 คือ Cyber Security 

ซึ่งบรษัิทฯ มียอดขายประมาณปีละ 100 ลา้นบาท นบัว่าตลาดในปัจจุบนัมีอัตรา

การเติบโตสูงมาก ส่วนท่ี 3 คือ ดิจิทัล เช่น Cloud Computing, IOT Platform, 

Data Center, Tele Medicine เป็นตน้ ซึ่งจะตอบโจทยใ์นส่วนของตลาด Smart 

City และ Smart Industry ลาํดบัท่ี 4 คือ Utility ธุรกิจพลงังาน โดยการจาํหน่าย

นํา้ ไฟฟ้า และการจัดการของเสียซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ท่ีจะทาํให้บริษัทฯมีรายได้

สมํ่าเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืน 

คาํถามท่ี 2 นางสาวอมุาชษญา เจรญิไชย ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ขอ

ทราบว่า การเพิ่มทนุครัง้นี ้ มีแผนจะนาํเงินไปใชอ้ะไร ในสดัสว่นเท่าไหร ่

คาํตอบ นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า จะนาํเงินไปลงทุนใน 

3 สว่น คือ Cyber Security โดยสรา้งศนูยค์วบคมุการรกัษา ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

(SOC) สว่นของ Smart City และ Utility นัน้ เป็นการใหบ้รกิารในลกัษณะการเช่า

ใชร้ายเดือนแก่หน่วยงานภาครฐัที่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทนุ 

คาํถามท่ี 3 นายปิยะพงษ์  ประสาททอง ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า การออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ มีแผนจะนาํเงินไปลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อรองรับ

ความตอ้งการการใชง้าน 5G อย่างไรบา้ง 

คาํตอบ นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ในสว่นของเงินลงทุน

เรื่อง 5G นัน้ เป็นจาํนวนไม่มาก เพราะเป็นไปในลกัษณะการซือ้มา ขายไป และ

ใหบ้รกิาร 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทุน      จด

ทะเบียนของบรษัิทฯ และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทขอ้ 4  (เรื่องทนุจด

ทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอ 
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ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวน 28 ราย ถือหุน้รวมกันได้ 

148,382,730 หุน้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  จาํนวน 148,382,730 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสียง จาํนวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย  จาํนวน      0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ      0.00  

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน  0  เสียง 

 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอาํนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที ่1 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ว่า ตามที่บรษัิทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีระบุในวาระท่ี 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ จํานวนไม่เกิน 

124,999,999 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออก

และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้

ใหปั้ดทิง้) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้อตัราการ

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ (มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท) 

ได ้1 หุน้ และราคาใชส้ิทธิคือ 2.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือ 

PLANET-W1 จากการคาํนวณใหปั้ด เศษนัน้ทิง้ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เพื่อพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จาํนวนไม่เกิน 124,999,999 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 

ตามที่เสนอขา้งตน้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ที่ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัมอบอาํนาจ

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธาน

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณาและกาํหนด แกไ้ขเพิ่มเติม 

และเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน

ดงักล่าว รวมทัง้มีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น

และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการใหข้อ้มูลและการย่ืน

เอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจดการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ดว้ย 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง

กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้นี ้จะไม่มีการพิจารณาในวาระ 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนัและวาระดงักล่าวอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองและ

เป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

คาํถามท่ี 1 นางสาวภาวดี  วิสารทะ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ขอทราบแผนและกลยุทธข์อง

บรษัิทฯ ที่จะมุ่งสูร่ายได ้2 พนัลา้นบาท ภายใน 3 ปี 

คาํตอบ นายประพัฒน์  รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ในปัจจุบันการ

เจริญเติบโตของการสื่อสารโทรคมนาคมเริ่มชะลอตัว บริษัทฯ จึงมองหาแหล่ง

รายไดใ้หม่ เช่น ตลาด Cyber Security และดิจิทลั ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผูน้าํในตลาด

อยู่ก่อนแลว้ หากไดเ้งินลงทุนมาเสริมในส่วนของ Smart City และ Utility แทน 
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จะช่วยเสริมใหร้ายไดเ้ป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว ้คือ 25% ในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อให้

บรษัิทเติบโตอย่างมั่นคง 

คาํถามท่ี 2 นางสาวภาวดี  วิสารทะ  ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ขอทราบความคืบหน้าธุรกิจ 

Planet Cloud 5G 

คาํตอบ นายประพัฒน ์ รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า Planet Cloud 5G 

ธุรกิจที่มีรายไดใ้นรูปแบบค่าเช่า ค่าบรกิารรายเดือน 

คาํถามท่ี 3 นางสาวภาวดี  วิสารทะ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  ขอทราบความคืบหน้าของ

ธุรกิจ Utility และประมาณการรายได ้

คาํตอบ นายประพฒัน ์ รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า Planet  Utility เ ป็ น

การจาํหน่ายนํา้ พลังงาน และการจัดการของเสีย โดยจะช่วยในเร่ืองของการ

สง่เสรมิรายไดใ้หส้มดลุกนัในแต่ละสว่นดงักลา่ว 

คาํถามท่ี 4 นางสาวราตรี  วิศิษฎส์รุวงศ ์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ขอทราบว่าการเพิ่มทุนและ

ธุรกิจใหม่ จะทาํใหม้ีเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือไม ่

 

 

คาํตอบ นายประพัฒน ์  รฐัเลิศกานต ์รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากตลาด

โทรคมนาคมมีการแข่งขนัสงู บรษัิทฯ จึงตอ้งการลงทนุในตลาดใหม่ๆ และคาดว่า 

ในปีนี ้บริษัทฯ จะมีกาํไรเพิ่มขึน้จากธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ และหากดาํเนินงานได้

ตามกลยุทธท่ี์ตัง้ไว ้ภายใน 3 ปี บริษัทฯ จะสามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและมี

แผนที่จะจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท  ครัง้ที่ 1 ดงั

รายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอ 

ในวาระนี ้ มีผูถื้อหุน้มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จาํนวน 28 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้

148,382,730 หุน้ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  จาํนวน 148,382,730 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
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งดออกเสียง จาํนวน      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย  จาํนวน      0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียง จาํนวน 0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียด

ข้างตน้ 

 

วาระที ่6  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมและรบัฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละ

เวลามารว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดประชมุ 

 

 

 

ปิดประชมุเวลา 10.45 น. 

 
__________________________________ ประธานที่ประชมุ 

(ดร.รตัติกร วรากลูศิรพินัธุ)์ 

 
__________________________________ เลขานกุารบรษัิท 

(นายประพฒัน ์รฐัเลิศกานต)์ 

   
__________________________________ ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางสาวธารทิพย ์ผางามวิจิตร) 


