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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2563 

ของ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกัด (มหำชน) 

            
วัน สถำนที่ และเวลำ 
 ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 10/1-2 ชั้น 2  
ห้อง 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง และด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) 
 

เร่ิมกำรประชุม 
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

ประธานกรรมการบริหาร ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ด้วยวีธีการประชุมผ่านระบบ VDO conference และโดยการมอบฉันทะ รวม 7 คน นับจ านวน
หุ้นได้ 432,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท
ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึง
ได้แถลงเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่น าเสนอ  
 

วำระที่ 2 พิจำรณำและอนุมัติกำรยืนยันมติท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยืนยันมติที ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 
1/2562 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที ่ได้อนุมัติเกี ่ยวกับการเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 
75,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (วาระที่ 6) โครงการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (ESOP) และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย ในระยะเวลาหรือช่วงเวลาเดียวกับหรอืในคราวเดยีวกนั
กับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (วาระที่ 8) และทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นที่เสนอขาย ให้แก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ก าหนด โดยเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และจัดสรร
หุ้นสามัญใหม่จ านวน 112,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
(วาระที่ 9) 
 

 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 1 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2562 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที ่ได้อนุมัติเกี ่ยวกับการเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 
75,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (วาระที่ 6) โครงการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (ESOP) และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย ในระยะเวลาหรือช่วงเวลาเดียวกับหรอืในคราวเดยีวกนั
กับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (วาระที่ 8) และทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นที่เสนอขาย ให้แก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ก าหนด โดยเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  และจัดสรร
หุ้นสามัญใหม่จ านวน 112,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
(วาระที่ 9) ตามที่ประธานเสนอ 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที ่ประชุมรับทราบว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการของบริษัทประจ าไตรมาส 2         
ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 จ านวน 25.60 ล้านบาท ทั้งนี้ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จ านวน 
7.20 บาท โดยบริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองจ านวน 0.40 ล้าน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท จ านวน 450.00 ล้านหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินที่
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นรวม 16.20 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองจ านวน 0.90 ล้านบาท  
    

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.036 บาท จ านวน 450.00 ล้านหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัททั้งสิ้นรวม 16.20 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และการ
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองจ านวน 0.90 ล้านบาท ตามที่เสนอ  
 
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
 
                                                                               -สิทธวีร์    เกียรติชวนันต-์ 
      ลงช่ือ......................................................................ประธานท่ีประชุม 
         (นายสิทธวีร์    เกียรติชวนันต์) 

        รับรองข้อความถูกต้อง 
 

                -กัญญารัตน์   สานโอฬาร- 
ลงช่ือ.........................................................................กรรมการ 
           (นางสาวกัญญารัตน์   สานโอฬาร) 
 
               -กมลทิพย์  เกียรติชวนันต์- 
ลงช่ือ.........................................................................กรรมการ 
            (นางสาวกมลทิพย์  เกียรติชวนันต์) 


