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ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำป ี2563
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ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ1

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562

2

รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ในรอบปี 2562

3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

6

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562
และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย

5

พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2563
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พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563

8

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินธุรกิจ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

9

พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร
ในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด
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พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุน
ในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (SAL)

11

พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering)
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พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท13
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พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

14

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน15

เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)16
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ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
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พิจำรณำรับทรำบ
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562
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รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2562
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หน่วย : ล้ำนบำท
ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ

ขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำง
บก

บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ส ำหรับสินค้ำ
อันตรำยและเคมีภัณฑ์ 

ธุรกิจอื่นๆ

“รำยได้ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำ” “รำยได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ” 
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“ก ำไรขั้นต้นลดลงเป็นผลจำกกำรที่มีต้นทุน
ในกำรบริกำรปรับเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะต้นทุน
ค่ำระวำงสำยกำรบินขั้นต่ ำ”  
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มี.ค.
• เข้ำซื้อหุ้น 50% ในบริษัท อรำวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด ด้วยเงินลงทุนกว่ำ 536.8 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบธุรกิจ
ตัวแทนขำยระวำงสินค้ำให้กับสำยกำรบินในภูมิภำคเอเชีย

• ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสำยกำรบิน US Bangla 

ก.ย.
เข้ำซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เอสเอ
แอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด โดยมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.86

ม.ค.
ลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด ซึ่งประกอบกิจกำรภำคพื้นส ำหรับ
อำกำศยำนและผู้โดยสำร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ14.95 ด้วยเงินลงทุน 80 ล้ำนบำท

ก.ค.
เข้ำซื้อหุ้นสำมัญในบริษัท เอ็กเซล 
แอร์ (แคมโบเดีย) จ ำกัด ร้อยละ 32
เพื่อเป็นตัวแทนขำยระวำงสินค้ำใน
ประเทศกัมพูชำ

ธ.ค. 
เข้ำร่วมทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด 
กับบริษัท Teleport Everywhere Pte., Ltd. เพื่อ
ให้บริกำรขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน และบริกำรโลจิ
สติกส์ต่ำงๆ ให้กับกลุ่มสำยกำรบินแอร์เอเชียทั้งหมด
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พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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รำยได้รวมของบริษัท ลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งสอดคล้องกับภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตำมภำพรวมกำรส่งออกและน ำเข้ำของประเทศ ปี 
2562 ซึ่งติดลบที่ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 8.3 ตำมล ำดับ

หน่วย : ล้ำนบำท

ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 2,279.6 2,215.6 (2.8%) 73.3%

ขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงบก 116.6 84.9 (27.2%) 2.8%

บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ 135.0 181.8 34.7% 6.0%
โลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้ำอันตรำย 561.9 526.9 (6.2%) 17.4%

ธุรกิจอื่นๆ 15.1 15.2 0.3% 0.5%
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ก ำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรปรับเพ่ิมขึ้นของต้นทุนในกำรให้บริกำร
ของกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงอำกำศโดยเฉพำะกำรปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ำระวำงสินค้ำตำมสัญญำของ
สำยกำรบินที่บริษัทเป็นตัวแทน ในขณะที่รำยได้ค่ำระวำงที่บริษัทได้รับเติบโตไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่ำ
ระวำงสินค้ำดังกล่ำว

หน่วย : ล้ำนบำท
ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 249.9 205.7 (17.7%) 45.8%

ขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงบก 71.7 60.1 (16.2%) 13.4%

บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ 36.1 51.6 43.2% 11.5%
โลจิสติกส์ส ำหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้ำอันตรำย 132.9 126.8 (4.5%) 28.2%

ธุรกิจอื่นๆ 4.8 4.7 (1.9%) 1.0%
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ก ำไรสุทธิเติบโต 10% อยู่ที่ 164.5 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นที่ 0.27 บำท

หน่วย : ล้ำนบำท รำยได้รวม 2,770.6 2,712.5 (2.1%)

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 17.5% 16.1% (1.3%)
รำยได้อื่น 18.4 11.8 (35.9%)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 77.2 80.9 4.8%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 295.0 280.0 (5.1%)
(ขำดทุน) / ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 7.0 8.0 13.8%
ก ำไรจำกเงินลงทุนใน JV & Ass 32.1 96.1 199.6%

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 5.4% 6.1% 0.7%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท/ต่อหุ้น) 0.25 0.27 9.4%
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ฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่งจำกผลกำรด ำเนินงำนที่มีก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง
และกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรอื่น

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 17.5% 16.1%
อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 5.4% 6.1%
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.9% 13.3%
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
(Current Ratio) (เท่ำ)

2.1x 1.2x

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่ำ)

0.6x 0.7x

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่ำ)

0.0x 0.3x

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42.1 45.9 
ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 61.1 67.8 

เงินสด 262

ลูกหนี้กำรค้ำ 495

สินทรัพย์ถำวร 277

เงินลงทุน 893

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 414

ภำระหนี้ที่มีดอกเบี้ย 323

2,226
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พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562
และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ

เป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษี 
และทุนส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเงินส ำรองอื่นๆ
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• ปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ ำนวน 164,510,079 บำท 

• คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย
เป็นจ ำนวน 6,100,000 บำท

• คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล อัตรำหุ้นละ 0.15 บำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

• ก ำหนดสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษำยน 2563
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 
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1. ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บำท)
2. รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท:หุ้น)
2.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท:หุ้น)
2.2 เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท:หุ้น)
2.3 เงินปันผลประจ ำปี (บำท:หุ้น)

3. จ ำนวนหุ้นที่จ่ำย (หุ้น)

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ำยทั้งสิ้น (บำท)

5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ
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พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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กำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 มีกรรมกำรบริษัท
ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน  4  ท่ำน  ดังนี้

1. นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ กรรมกำรอิสระ
2. นำยธีรนิติ์  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำร
3. นำงดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมกำร
4. นำยเฉลิมศักดิ์  กำญจนวรินทร์ กรรมกำร
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ซึ่งในกำรสรรหำและพิจำรณำบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้น  บริษัทเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 
20 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดน ำเสนอชื่อ
บุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี้ ทำงคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำสรรหำจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ (Director Pool) 
แต่ไม่พบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท   

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระข้ำงต้น 
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งมี
คุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด และ กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 
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พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2563
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ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563
ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 (ปีที่เสนอ)

ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม
บ ำเหน็จ

ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม
บ ำเหน็จ

รำยเดือน ต่อครั้งที่เข้ำประชุม รำยเดือน ต่อครั้งที่เข้ำประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำน
- รองประธำน
- กรรมกำร

25,000 บำท
-

20,000 บำท

20,000 บำท
10,000 บำท
10,000 บำท

วงเงินบ ำเหน็จจ่ำยจะ
จ่ำยจำกเงินส่วนหนึ่ง
ของวงเงินค่ำตอบแทน
กรรมกำรภำยหลังหัก 
ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
และค่ำเบี้ยประชุมที่
จ่ำยจริง ทั้งนี้จ ำนวน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ค่ำเบี้ยประชุมและ
บ ำเหน็จ รวมกันแล้ว
จะไม่เกิน 4,700,000
บำท    

30,000 บำท
25,000 บำท
20,000 บำท

20,000 บำท
10,000 บำท
10,000 บำท

วงเงินบ ำเหน็จจ่ำยจะ
จ่ำยจำกเงินส่วนหนึ่ง
ของวงเงินค่ำตอบแทน
กรรมกำรภำยหลังหัก 
ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
และค่ำเบี้ยประชุมที่
จ่ำยจริง ทั้งนี้จ ำนวน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ค่ำเบี้ยประชุมและ
บ ำเหน็จ รวมกันแล้ว
จะไม่เกิน 4,700,000 
บำท    

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำน
- กรรมกำร

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน
- ประธำน
- กรรมกำร

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท

คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
- ประธำน
- กรรมกำร

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท

-
-

15,000 บำท
10,000 บำท
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หมำยเหตุ : 
1. ในปี 2562 ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร รวมกันแล้วจะ

ไม่เกิน 4,700,000 บำท (สี่ลำ้นเจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยอ ำนำจอนุมัติในกำรจ่ำยบ ำเหน็จ
ให้แก่กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำน ให้อยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน

2. ในปี 2563 ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร รวมกันแล้วจะ
ไม่เกิน 4,700,000 บำท (สี่ลำ้นเจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยอ ำนำจอนุมัติในกำรจ่ำยบ ำเหน็จ
ให้แก่กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำน ให้อยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน

3. กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อย รวมถึงบ ำเหน็จกรรมกำร

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563
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พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563

คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1.  นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  3977 และ/หรือ 

2.  นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4843 และ/หรือ 

3.  นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4474
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ค่ำตอบแทนค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2563
ส ำหรับกำรสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ จ ำนวน 14 บริษัท

เป็นจ ำนวนไม่เกิน 7,924,000 บำท

หมำยเหต:ุ ค่ำตอบแทนค่ำสอบบัญชีข้ำงต้น
ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เบิกตำมจริง (Out-of-pocket expense) 
และไม่มีค่ำบริกำรอื่นๆ (Non-audit fee)
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ค่ำสอบบัญชีบริษัทแม่ 2,000,000 2,300,000 3,100,000

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย (9 บริษัท) 3,641,000 3,736,000 3,201,000

ค่ำสอบบัญชีบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
(4 บริษัท)

1,654,000 1,654,000 1,623,000
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พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4. และ 34. 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 
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เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอำจจะขยำยในอนำคต บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อ 4. และ 34. 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 4. และ 34. รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
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พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร
ในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด
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ข้อเท็จจริง
▪ ตำมที่บริษัทได้เข้ำร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด กับ

บริษัท Teleport Everywhere Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AirAsia เพื่อประกอบกิจกำร
ให้บริกำรขำยระวำงสินค้ำสำยกำรบิน และกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม AirAsia
ทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำซึ่งบริษัทได้แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ 
แล้วต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
▪ ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทก ำหนดว่ำกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือ

บริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

▪ ในกำรนี้ บริษัทประสงค์จะด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรในบริษัท เทเล
พอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
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วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ)
▪ เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด ร้อยละ 50 โดยกำร

ได้มำซึ่งอ ำนำจดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเรื่องอ ำนำจของกรรมกำร
บริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อให้กรรมกำรผู้แทนของบริษัทมีอ ำนำจเพิ่มเติมใน
กำรลงมติมีสัดส่วนมำกกว่ำ ซึ่งจะท ำให้กำรลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเรื่อง
ส ำคัญสำมำรถควบคุมได้โดยบริษัท

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำร

เพ่ือให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด
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พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุน
ในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (SAL)
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ข้อเท็จจริง
▪ ตำมที่บริษัทได้เข้ำลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (SAL) ตั้งแต่เมื่อช่วง

เดือนมกรำคม 2562 ที่ผ่ำนมำนั้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 15.86 ของหุ้น
ทั้งหมดของ SAL

▪ บริษัทมีควำมประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนใน SAL เพื่อเข้ำควบคุมกิจกำร โดยจะเข้ำซื้อหุ้นจำก
บริษัท สยำมเทค แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้น 
1,164,449 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.34 ของหุ้นทั้งหมด ในมูลค่ำเงินลงทุนไม่เกิน 
188.00 ล้ำนบำท ท ำให้ภำยหลังกำรเข้ำซื้อหุ้นดังกล่ำว บริษัทถือหุ้นใน SAL ร้อยละ 58.20 
ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะท ำให้บริษัทได้มำซึ่งอ ำนำจควบคุมกิจกำรใน SAL

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
▪ ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดว่ำกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือ

บริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนใน SAL โดยบริษัทจะเข้ำซื้อหุ้น

ใน SAL จำกบริษัท สยำมเทค แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ SAL และไม่ได้
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เพิ่มขึ้นอีกจ ำนวน 1,164,449 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 1,124,449 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 40,000 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 42.34 ของ
หุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 188 ล้ำนบำท

▪ ภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น จะท ำให้บริษัทมีหุ้นใน SAL คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของหุ้น
ทั้งหมด อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำซื้อหุ้น SAL ดังกล่ำวยังอยู่ภำยใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบำงประกำร
ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยด้วย

▪ เนื่องจำกกำรเข้ำควบคุมกิจกำร หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำ
เป็นของบริษัท ตำมมำตรำ 107 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงให้น ำเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
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รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศฯ
▪ กำรเข้ำซื้อหุ้นของ SAL ดังกล่ำว เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำ

จ ำหน่ำยไปที่เกี่ยวข้อง*

▪ รำยกำรดังกล่ำวมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 8.40 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบ
กำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเป็นขนำดรำยกำรสูงสุดตำมเกณฑ์มูลค่ำรวม
ของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลำ 6 เดือน
ของบริษัท ก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.88 
แล้วจะมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 13.28 ซึ่งต่ ำกว่ำร้อยละ 15 ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไป บริษัทจึงไม่ได้มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป

▪ อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตำมที่แก้ไขเพ่ิมเติม)
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*ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิม่เติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย ข้อมูล
และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  



พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering)
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วัตถุประสงค์และเหตุผล  
▪ เพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อรองรับกำร

ขยำยธุรกิจในอนำคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยำว

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“iii-W1”) จ ำนวนไม่เกิน 152,326,944 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยมี
รำยละเอียดสรุปดังนี้
1. อัตรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ

(กรณีมีเศษหุ้นจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)
2. ก ำหนดรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 6.00 บำทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สิทธ)ิ 
3. ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีอำยุกำรใช้สิทธิเป็นระยะเวลำ 3 ปี
4. ทั้งนี้ ก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 เมษำยน 

2563  (Record Date) ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับกำรก ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ มอบอ ำนำจให้กรรมกำร และ/หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/

หรือบุคคลที่กรรมกำร และ/หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
มอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ 
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควรและภำยใต้ขอบอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด 
อำทิ กำรจัดสรร กำรก ำหนดวันออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรก ำหนดเหตุแห่งกำร
ออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรเจรจำตกลง ลงนำม และส่งมอบเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่น และกำรแต่งต้ังผู้รับมอบ อ ำ น ำ จ
ช่วง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกำรออก ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประกำร
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พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
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วัตถุประสงค์และเหตุผล  
▪ ตำมกฎหมำยและบังคับของบริษัท ก ำหนดให้กำรเพิ่มทุนของบริษัทต้องได้รับอนุมัติ

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

▪ บริษัทต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อน ำมำใช้ในกิจกำร และกำรขยำยกิจกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 76,163,472 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 307,500,000
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 383,663,472 บำท 

▪ หุ้นสำมัญจ ำนวน 5,692,225 หุ้น ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกให้แก่พนักงำนครั้งที่ 1 (III-WA)

60



พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์และเหตุผล  

▪ เพื่อให้สอดคล้องกับวำระกำรเพิ่มทุนวำระที่ 13 จึงต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

▪ ตำมกฎหมำยและบังคับของบริษัท ก ำหนดให้กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 383,663,472 บำท (สำมร้อยแปดสิบสำมล้ำนหกแสน
หกหม่ืนสำมพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบำท)

แบ่งออกเป็น 767,326,944 หุ้น  (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนสำมแสน
สองหมื่นหกพันเก้ำร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสำมัญ 767,326,944 หุ้น  (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนสำมแสน
สองหมื่นหกพันเก้ำร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำร
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ดังนี้



พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
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วัตถุประสงค์และเหตุผล
▪ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอ

ขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมวำระที่ 12 และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท
▪ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำร

จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขำย
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
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เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี
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THANK YOU


