สิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 1

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ประชุม
สถำนที่ประชุม

:
:

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมี
สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประธำนที่ประชุม
:
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท
เลขำนุกำรที่ประชุม
:
นางธาริกา ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
:
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (Record Date)
มีจานวนรวมทั้งสิ้น 1,891 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
_____________________________________________________________________________________
เริ่มกำรประชุม
นางธาริกา ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้าที่เป็น
ผู้ดาเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 10
ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,205 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย นับจานวน
หุ้นได้ทั้งสิ้น 400,017,700 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับจานวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 400,202,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.70 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37
เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่ เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
กรรมกำร
1. นายณรงค์ฤทธิ์

ถาวรวิศิษฐพร

2. นายแพทย์สิทธวีร์
3. นายนพกฤษฏิ์

เกียรติชวนันต์
นิธิเลิศวิจิตร

4. ผศ. ดร.กัญญารัตน์

สานโอฬาร

5. นายสหศักย์

ศรีสรรพางศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
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6. ดร.วิจิตร

เตชะเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
กรรมการ

7. นางสาวกมลทิพย์

เกียรติชวนันต์

ผู้บริหำร
1. นายณิชกุล

ก้องภวิศฐากูร

2. นางสาวกัณฐ์ฏาปกรณ์

อัฏฐากมล

กรรมการบริหาร / ผู้อานวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและ
กากับดูแลกิจการ
รักษาการผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

เลขำนุกำรบริษัท
นางธาริกา

ฐานณกรวัชร์

เลขานุการบริษัทและผู้จดั การอาวุโสฝ่ายนักลงทุสมั พันธ์

ตัวแทนที่ปรึษำทำงกำรงินจำกบริษัท แคปปิตอล วัน พำร์ทเนอร์ จำกัด
1. นายเอกจักร
บัวหภักดี
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
2. นายชยุตม์
ภมรชัยศิริกิจ
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
3. นางสาวพัชรี
กีรติกรวศิน
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
ตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท นักกฎหมำยกรุงเทพ จำกัด
นายบัญชา
เดชอุดม
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะอยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
วิส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้งที่ 1/2564 พร้ อมกั บกล่ าวต้ อนรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เข้ าร่วมประชุ ม และมอบหมายให้ นางธาริก า
ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดาเนินการประชุม
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนของบริษัท ดังนี้
• ทุนจดทะเบียน จานวน 300,000,000 บาท
• ทุนชาระแล้ว
จานวน 300,000,000 บาท
1.
2.

3.

ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการซักถาม ดังนี้
ในการประชุม E-Meeting ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
การลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่
หน้ า e-Service Platform เพื่อ ลงคะแนนเสีย ง “เห็ นด้วย” “ไม่เห็น ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่
กาหนด หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ดาเนินการลงคะแนนเสียงในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่ามีมติเป็น
เอกฉันท์ อนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่นาเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากกาหนดเวลาลงคะแนนในวาระ
นั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกาหนดได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซึ่งจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายใน

15

4.

5.

6.

7.

ระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถ
กลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
สาหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
วาระที่ 3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาหรับวาระที่ 5 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
บริษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้ งที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) การขอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทาได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสี ยง” ทั้ งนี้ฐานในการนั บคะแนนเสี ยงจะนับ เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้น ที่ ออกเสี ยงลงคะแนน ได้ แก่
คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สาหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นามา
คิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 3 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
กรณีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือ
หุ้นกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ในการดาเนินการประชุมบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม
ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งคาถามระหว่างการประชุม ผู้ถือ
หุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform กดปุ่ม “ส่งคาถาม” จากนั้นให้พิมพ์คาถามที่ต้องการสอบถาม
โดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคาถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคาถาม หากเป็นคาถามที่นอกเหนือจาก
วาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ดาเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
400,229,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2

100.00
0.00

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาเสนอ
นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะ
ระดมทุนสาหรับ (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (2) เป็นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครือ่ งสาอางจากสารสกัดกัญชง และ (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยและการขยาย
ธุรกิจอื่นๆ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 โดยการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SCM-W1 จานวนไม่เกิน
200,000,000 หน่วย ก็เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 9 บาท ต่อ 1 หุ้น และ
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม
และพิ จ ารณามอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริห าร หรือ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริห าร หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอานาจพิจารณากาหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ การเข้าทา และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยื่นคาขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1)
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวัน Record Date
ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ที่ออกในครั้งนี้
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งมีผู้สอบบถาม ดังนี้
นายปิยะพงษ์ ประสาททอง : ผู้ถือหุ้น
ถามว่า การจัดสรร warrant (ใบสาคัญแสดงสิทธิ) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร
นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลง warrant จะนาไปลงทุนในโปรเจคของบริษัทย่อยซึ่งมีการจัดทา
Feasibility Study เกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ กัญ ชง กัญชา และธุ รกิจที่เกี่ยวกับเวลเนสบีอิ้งค์ต่างๆ ไปจนถึงเฮลท์เทคใน
อนาคต ซึ่งเมื่อโปรเจคผ่านการประเมินโดยหลักของการพิจารณาจากไฟแนนซ์และฝ่ายบริหารแล้ว ผลประกอบการ
กาไรจะกลับมาที่บริษัทแม่ คือ SCM ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับในส่วนของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จานวน 200,000,000
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่ จะซื้อ หุ้ นสามัญ ของบริษั ท ซั คเซสมอร์ บี อิ้งค์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จานวน
200,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 9 บาท ต่อ 1 หุ้น ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
400,214,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 3

99.9963
0.0037

พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาเสนอ
นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นาเสนอต่อ ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมี
ความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจานวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ในวาระที่
2 ข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสาหรับหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F 53-4)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม
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ดังนั้น บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

400,000,000 บาท
800,000,000 หุ้น
0.50 บาท

(สี่ร้อยล้านบาท)
(แปดร้อยล้านหุ้น)
(ห้าสิบสตางค์)

800,000,000 หุ้น
ไม่มี หุ้น

(แปดร้อยล้านหุ้น)
(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้
นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ : ผู้ถือหุ้น
ถามว่า เมื่อจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น กาไรต่อหุ้นในอนาคตจะต่าลง บริษัทมีแผนการอย่างไร
นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ชี้แจงว่า ในส่วนของการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแม่คือ SCM เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แผนธุรกิจในปีหน้ามี
การเติบโตที่อัตรา 50% ซึ่งอัตราการเติบโตนี้จะมี net profit margin ที่ประมาณ 12-15% และยังมีบริษัทลูกใน
โปรเจคของกัญชง กัญชา ซึ่งจะทาให้เกิด profit ขึ้นในปีที่หนึ่งคือตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปีหน้าเป็นต้นไป การผลิตจริง
ซึ่งจะอยู่ ช่ว งปลายปี นี้ จะส่ งผลให้ ได้ ก าไรในปี แ รกอยู่ ที่ ป ระมาณ 20 ล้ านบาท ปี ที่ ส องจะได้ ก าไรประมาณ 130
ล้านบาท เมื่อเทียบกับหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาก็จะนาไปคานวณกาไรต่อหุ้นตามสัดส่วน
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมั ติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
อีกจานวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
400,247,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19

วำระที่ 4

พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1 (SCM-W1)
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาเสนอ
นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจานวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จานวนไม่ เกิ น 200,000,000 หน่ วย ซึ่ งออกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 2 ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสาคั ญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 1 (SCM-W1) บริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
(SCM-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม
และพิ จ ารณามอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง
การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการมอบหมายตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
400,247,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

20

100.00
0.00

วำระที่ 5
พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพื่อพิจารณา
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ
บัดนี้
ปิดประชุมเวลา 15.48 น.
นางธาริกา ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม
-ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพรลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
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