
 

  

เรื�อง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้

 

เรียน     ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ฮอท พอท จาํกดั 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

 2. รายงานประจาํปี 2560 

 3. ประวตัิกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ 

 4.  ประวติัผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูส้อบบญัชี

 5.  แบบรายงานการเพิ�มทุน 

 6.  สารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทั

 7.  คาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ 

ในวนัประชุม 

 8.  ขอ้บงัคบัของบริษทั เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้

 9.  ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้

 10   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข

 11.  แผนที�สถานที�จดัประชุม

 12.  แบบฟอร์มการลงทะเบียน

  โดยหนังสือฉบบันี�  บริษัท ฮอท พอท จาํกัด 

คณะกรรมการบริษทัครั�งที� 1/2561 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั�นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�

  สาํหรับการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

ของบริษทัเพื�อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ตั�งแต่วนัที� 

เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื�นใดเขา้มายงับริษทั จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตาม

มติคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

วนัที� 22 มีนาคม 2561 

 

ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 

ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) 

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560  

2560 และงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD

ประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 

แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) 

สารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทั 

คาํชี� แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดง

ขอ้บงัคบัของบริษทั เกี�ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เป็นผูร้ับมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

แผนที�สถานที�จดัประชุมโรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร  

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

โดยหนังสือฉบบันี�  บริษัท ฮอท พอท จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ให้ท่านทราบว่า ที�ประชุม

ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัจนัทร์ที� 

ชั�นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  

สาํหรับการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 บริษทัไดป้ระกาศบนเว็บไซต์

เชิญให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ตั�งแต่วนัที� 15 ธนัวาคม ถึงวนัที� 29 ธนัวาคม 

ว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื�นใดเขา้มายงับริษทั จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตาม

  

CD-ROM) 

ประวตัิกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่ง รวมทั�งนิยาม

เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดง

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที�ประชุม

ในวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา 

บริษทัไดป้ระกาศบนเว็บไซต์

ธนัวาคม 2560 แต่

ว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื�นใดเขา้มายงับริษทั จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตาม



 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

27 เมษายน 2560 ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม 

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั�งเผยแพร่บน

(www.hotpot.co.th) รายละเอียดปรากฏตาม

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ดงักล่าว

 

  ความเห็นของคณะกรรมการ

ไดมี้การบนัทึกอยา่งถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

 

  การลงมติ มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 

 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทัได้จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 

ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2560 ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ใหที้�ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบ 
 

การลงมติ วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบ จึงไม่มีการลง

 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

ในรายงานประจาํปี ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560  ซึ� งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้
 

การลงมติ มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการ

เสียงลงคะแนน 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 

วนั นับแต่วนัประชุม และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั�งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั 

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1  จึงขอเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานก

ดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

ไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออก

พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 25

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 

เป็นวาระเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

2 โดยงบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ดงักล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปี

งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั  ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

ซึ� งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 

และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

เวบ็ไซต์ของบริษทั 

หุ้นรับรองรายงานการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 

ไดม้ีการบนัทึกอยา่งถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออก

2560 รายละเอียด 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 

60 ตามที�แสดงไว้

ดงักล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติังบการเงินสาํหรับปี 

ผ่านการสอบทานของ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออก



 

 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

และงดจ่ายเงินปันผล 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ

บริษทัต้องจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วย 

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

และหกัสาํรองตามจาํนวนที�กฎหมายกาํหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั�งนี�  มติขอ

เพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ� งคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

จาํนวน 222,304,114 บาท ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

จาํนวน 422,256,583 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิงดจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2560 เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 

-  เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 

- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท/หุน้

รวมเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท) 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 

 

การลงมติ มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการ

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

บริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี�ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น

หรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้

บริษทัต้องจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจาํปี หักด้วย 

จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้

และหกัสํารองตามจาํนวนที�กฎหมายกาํหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

จาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั�งนี�  มติของคณะกรรมการที�อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอ 

เพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

มการ จากผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษทัมีขาดทุนสําหรับปี 

รวมสาํหรับปี จาํนวน 218,459,354 บาท และมีผลขาดทุนสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับผลการ

เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 กบัปีที�ผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 

(222,304,114) (

เดือนแรก (บาท/หุน้) 

หุน้) 

 

0 

0 

0 

0 

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจาก

บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัของ

เพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้  45 

บริษทัต้องจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วย 

จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้

และหกัสาํรองตามจาํนวนที�กฎหมายกาํหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

งคณะกรรมการที�อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอ 

เพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษทัมีขาดทุนสาํหรับปี 2560 

และมีผลขาดทุนสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับผลการ

ปี 2559 

(148,226,976) 

 

0 

0 

0 

0 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออก

กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจาก 

ตามขอ้บงัคบัของ บริษทั



 

 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคาํนึงถึงหน้าที�และความรั

และเปรียบเทียบกบับริษทัที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั

ทางธุรกิจของบริษทั จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,000
   

ค่าตอบแทน

1) เบี�ยประชุม (บาท/ครั� งการเขา้ประชุม

คณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ 

2) สิทธิประโยชน์อื�น (บาท) 

 

ทั�งนี�  กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั และ

จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 

ประชุมสาํหรับประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/

รวมทั�งสิทธิประโยชน์อื�นซึ�งรวมกบัเบี�ยประชุมไม่เกิน

บริษทั และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ทั�งนี�

อตัราเบี� ยประชุมสําหรับกรรมการดงักล่าวของบริษทัไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณา

กรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

ประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 
 

การลงมติ มติในวาระนี�จะต้องไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 
 

 

 

 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคาํนึงถึงหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ

และเปรียบเทียบกบับริษทัที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั�งผลการดาํเนินงานและการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษทั จึงขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

000,000 บาท เท่ากบัปี 2560 ดงันี�  

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560

ครั� งการเขา้ประชุม) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

30,000 

15,000 

 

15,000 

10,000 

รวมกบัเบี�ยประชุม 

ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

รวมกบัเบี�ยประชุม

ไม่เกิน 1 ลา้นบาท

ทั�งนี�  กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยกาํหนดเบี�ย

30,000 บาท/ครั� งต่อการเขา้ประชุม กรรมการ 15,000 บาท/ครั� งต่อการเขา้ประชุม และ

/ครั� งต่อการเขา้ประชุม กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั� งต่อการเขา้ประชุม 

รวมทั�งสิทธิประโยชน์อื�นซึ�งรวมกบัเบี�ยประชุมไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยกรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ทั�งนี�

อตัราเบี� ยประชุมสําหรับกรรมการดงักล่าวของบริษทัไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง

ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2561 ตามอตัราที�เสนอ 

มติในวาระนี�จะต้องไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

บผิดชอบของกรรมการ 

รวมทั�งผลการดาํเนินงานและการเติบโต 

และกรรมการตรวจสอบ 

2560 

 

 

30,000 

15,000 

 

15,000 

10,000 

รวมกบัเบี�ยประชุม 

ลา้นบาท 

หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกําหนด

บาท โดยกาํหนดเบี�ย

ครั� งต่อการเขา้ประชุม และ

ครั� งต่อการเขา้ประชุม 

บาท โดยกรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ทั�งนี�  การกาํหนด

อตัราเบี� ยประชุมสําหรับกรรมการดงักล่าวของบริษทัไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง

มติในวาระนี�จะต้องไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง



 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

 ที�ลาออก 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ

กาํหนดไวว่้า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลท้ี�สุดกบัส่วน

ตามวาระนั�น และอาจไดรั้บเลือกตั�งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ดงันี�   

1. นายสมพล ฤกษว์บิลูยศ์รี 

2. นายอมรศกัดิ�  เกตุจรูญ  กรรมการอิสระ

ทั�งนี�  บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญผูถื้อหุน้ให้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม

การเลือกตั�งเป็นกรรมการ สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 

2560 ปรากฏวา่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเขา้รับพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการมายงับริษทั

อา้งถึงขอ้บงัคบัของบริษทั “

วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ�งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามก

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

เหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการ

กรรมการที�ตนแทน”  จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุม

กรรมการที�ออกตามวาระและแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ลาออก

6.1 พิจารณาและอนุมติัเลือกตั�ง

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์

6.2 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั�ง

กรรมการที�ลาออกก่อนครบวาระนอ้ยกว่าสอง 

การเสนอชื�อเพื�อแต่ง

หลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง

 ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีการแต่งตั� งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นควรเลือกตั� ง นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 

กรรมการที�ถึงกาํหนดออกตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง เป็นผูมี้ความ

เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน ์ต่อการบริหารงานของบริษทั และขอเสนอชื�อต่อที�ประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เพื�อแต่งตั�งนางสิริพร ปิ� นประยงค์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการที�ว่างลงเนื�องจากการลาออกโดยที�วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สอง 

เป็นผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้

เกี�ยวขอ้ง ขอ้มูลของกรรมการทั�ง 2 ท่านมีรายละเอียด

อนุมัติเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการ

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้

กาํหนดไวว่้า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่ง

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ของบริษทั มีกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

  กรรมการ  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นให้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม

สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2561 ตั�งแต่วนัที� 15 ธนัวาคม ถึงวนัที�

ปรากฏวา่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเขา้รับพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการมายงับริษทั 

“ขอ้ 20. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั และ

หมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

เดือน บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�เหลืออยู่ของ

จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาและอนุมติัเลือกตั�งกรรมการแทน

แต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ลาออกก่อนครบวาระนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน

พิจารณาและอนุมติัเลือกตั�งนายสมพล ฤกษ์วิบูลยศ์รี กรรมการที�ถึงกาํหนดออกตามวาระ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน ์ต่อการบริหารงานของบริษทั 

พิจารณาและอนุมติัแต่งตั�งนางสิริพร ปิ� นประยงค ์เขา้เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ก่อนครบวาระนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน ทั�งนี�  นางสิริพร ปิ� นประยงค์

เพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ได้ผ่านการ

เนื�องจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นควรเลือกตั� ง นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 

กรรมการที�ถึงกาํหนดออกตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความ

เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของบริษทั และขอเสนอชื�อต่อที�ประชุมสามญั

เพื�อแต่งตั�งนางสิริพร ปิ� นประยงค์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตาํแหน่ง

โดยที�วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน ทั�งนี�  นางสิริพร ปิ� นประยงค ์ซึ�ง

เป็นผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�

รายละเอียดตามที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 3  

และแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการ 

และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 

เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

กรรมการที�ออกจากตาํแหน่ง

ของบริษทั มีกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 2 ท่าน 

บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญผูถ้ือหุน้ให้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อรับ

ถึงวนัที� 29 ธันวาคม 

นอกจากถึงคราวออกตาม

หมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั และ

หมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

แทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�เหลืออยู่ของ

เลือกตั�งกรรมการแทน

เดือน ดงันี�  

กรรมการที�ถึงกาํหนดออกตามวาระกลบัเข้า

เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมี

กรรมการตรวจสอบ  แทน

งสิริพร ปิ� นประยงค ์ซึ� งเป็นผูที้�ไดรั้บ

ตั�งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการ

เนื�องจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการแต่งตั� งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นควรเลือกตั� ง นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 

รู้ ความสามารถ ความ

เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของบริษทั และขอเสนอชื�อต่อที�ประชุมสามญั

กรรมการตรวจสอบ แทนตาํแหน่ง

พร ปิ� นประยงค ์ซึ� ง

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�



 

การลงมติ  มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการ

ลงคะแนน 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อใหเ้ป็นไปตามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี

ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก บริษทั สอบ

สาํนกังานสอบบญัชีที�มีความอิสระ มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี

ประกอบกบัมีค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม และเสนอให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ�งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

บญัชีผูร้ับผดิชอบ  

(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ�   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และ

(2) นายพจน์ อศัวสันติชัย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และ

(3) นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั  และ

       (4)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั
 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั�นไม่มีความสมัพนัธ์

หุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร
 

พร้อมทั�งเสนอใหพ้จิารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 

บญัชีในปี 2560 รายละเอียดของค่าสอบบญัชีมีดงัต่อไปนี�

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ค่าสอบบญัชี (บาท) 

ค่าบริการอื�นๆ (บาท) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ

บญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4752  และ/หรือนายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบั

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

อนุญาตทะเบียนเลขที� 9012 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ�งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

บญัชีผูร้ับผดิชอบ  และอนุมติัใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวน 

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก

และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 256

มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และไดป้ฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบอยา่งดี 

และเสนอให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ� งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ�   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4752  

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และ/หรือ 

นายพจน์ อศัวสันติชัย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4891  

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และ/หรือ 

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 8134   

ม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั  และ/หรือ 

นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 9012 

ซึ� งยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั�นไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย

ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร  

พร้อมทั�งเสนอใหพิ้จารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน 1,240,000 บาท ซึ� งเท่ากบัค่าสอบ

รายละเอียดของค่าสอบบญัชีมีดงัต่อไปนี�  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 

1,240,000 1,240,000 

ไม่มี ไม่มี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั�งบริษทั สอบ

บญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัสําหรับปี 2561 โดยอนุมติัให้นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ�  ผูส้อบ

หรือนายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 8134 และ/หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับ

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ� งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

บญัชีผูร้ับผดิชอบ  และอนุมติัใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวน 1,240,000 บาท ตามที�เสนอมา

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

 

2535 ซึ�ง กาํหนดให้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก

และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ซึ� ง

2561 เนื�องจากเป็น

และไดป้ฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบอยา่งดี 

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ� งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

บาท ซึ� งเท่ากบัค่าสอบ

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั�งบริษทั สอบ

โดยอนุมติัให้นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ�  ผูส้อบ

ญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4891  และ/หรือ

หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับ

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�น ซึ� งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายให้เป็นผูส้อบ

บาท ตามที�เสนอมา 



 

 

การลงมติ มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการ

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ

แกไ้ขตามคาํสั�งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 

การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 ดงันี�  
 

จากเดิม 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใ

แต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั

การประชุมคราวอื�นๆใหเ้รียกว่า 

เห็นสมควร หรือเมื�อผูถ้ือหุ้นซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้า 

ทั�งหมด หรือจาํนวนผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้ 

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น

ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพื�อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุม

ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสื
 

เปลี�ยนเป็น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใ

แต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั

การประชุมคราวอื�นๆใหเ้รียกว่า 

เห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ 

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่

ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียก

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบห้า 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั�งหลายซึ� ง

เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า 

วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี�  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั� งใด

หุน้ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 

ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั� งนั�นใหแ้ก่บริษทั

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32 

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

แกไ้ขตามคาํสั�งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาและอนุมติัแก้ไข

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใ

ของบริษทั 

การประชุมคราวอื�นๆใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด หรือจาํนวนผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้ (25) คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสิบ 

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น

ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพื�อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุม

เดือนนบัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใ

ของบริษทั 

การประชุมคราวอื�นๆใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่

ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี�  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั�งหลายซึ� ง

กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า 

นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี�  ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความ

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั� งใด

หุน้ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 34  แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี�  ผูถื้อหุ้

ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั�งนั�นใหแ้ก่บริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออก

2535 มาตรา 100 ที�

เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกใน

พิจารณาและอนุมติัแกไ้ข

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (4) เดือน นบั

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพื�อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุม

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (4) เดือน นบั

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี�  

วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั�งหลายซึ� ง

กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า (45) 

นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี�  ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการ

นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความ

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ครั� งใด จาํนวนผูถ้ือ

แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี�  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�



 

 

 ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ

แห่งชาติ ดงักล่าวขา้งตน้ ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตาม

คาํสั�งของนายทะเบียนเพื�อใหด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั ขอ้ 32 ตามที�เสนอ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 

ธุรกิจ 

การลงมติ มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

เนื�องจากเรื�องต่างๆที�จะพิจารณาอนุมติัในวาระที� 

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงันั�น หากมีวาระใดวาระหนึ� งไม่ได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ

วาระอื�นๆ ซึ� งมีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ� งกันและกันที�ไดรั้บการอนุมตัิแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการ

พิจารณาวาระอื�นที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที�ไม่ไดรั้บการอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้
 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

จํานวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 

ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนมาเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั จ่ายชาํระ

เงินกู้ยมืทั�งระยะสั�นและระยะยาว รวมถึงใช้

การขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตบริษทัจึงมีความประสงคจ์ะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 

ทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 

จาํนวน 292,320,000 หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

ทะเบียนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวโดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี� แทน ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ

บริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแก้ไขและ

เพิ�มเติมถอ้ยคาํ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 

 แบ่งออกเป็น  

 มูลค่าหุน้ละ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามญั 

 หุ้นบุริมสิทธิ 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขตามคาํสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตาม

คาํสั�งของนายทะเบียนเพื�อใหด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 

21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบ

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เนื�องจากเรื�องต่างๆที�จะพิจารณาอนุมตัิในวาระที� 9 ถึงวาระที� 10 เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

ดงันั�น หากมีวาระใดวาระหนึ�งไม่ได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมผูถ้ือ

วาระอื�นๆ ซึ� งมีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ� งกันและกันที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการ

พิจารณาวาระอื�นที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที�ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ 

หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนมาเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั จ่ายชาํระ

เงินกู้ยมืทั�งระยะสั�นและระยะยาว รวมถึงใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ�มเติมใน

การขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตบริษทัจึงมีความประสงคจ์ะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 73,080

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ 

หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 

ทะเบียนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวโดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี� แทน ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ

อบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแก้ไขและ

เพิ�มเติมถอ้ยคาํ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

 194,880,000 บาท  (หนึ�งร้อยเกา้สิบสี�ลา้นแปดแสนแปดหมื�นบาทถว้น

 779,520,000 หุน้   (เจด็ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นหา้แสนสองหมื�นหุน้

             0.25 บาท  (ยี�สิบหา้สตางค)์ 

  

 779,520,000 หุน้  (เจด็ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นหา้แสนสองหมื�นหุน้

          -ไม่มี- หุน้ 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อให้

ที�แกไ้ขตามคาํสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆที�จาํเป็นเพื�อให้เป็นไปตาม

พิจารณาและอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

100 ที�แกไ้ขตามคาํสั�ง

ออาํนวยความสะดวกในการประกอบ

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอ

Right Offering) และ

ดงันั�น หากมีวาระใดวาระหนึ�งไม่ได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น จะถือว่า

วาระอื�นๆ ซึ� งมีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ� งกันและกันที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการ

พิจารณาวาระอื�นที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที�ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถ้ือหุ้น 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ 

และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนมาเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั จ่ายชาํระ

ในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ�มเติมใน

080,000 บาท จาก

กหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ 

บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เรื�องทุนจด

ทะเบียนเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวโดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี� แทน ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ

อบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแก้ไขและ

หนึ�งร้อยเกา้สิบสี�ลา้นแปดแสนแปดหมื�นบาทถว้น) 

เจด็ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นหา้แสนสองหมื�นหุน้) 

เจด็ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นหา้แสนสองหมื�นหุน้) 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ของบริษทั จาํนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 

บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวดงัรายละเอียดปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 
 

การลงมติ มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไ

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

วาระที� 10 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 

เดิมของบริษัทตามแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

48,720,000 หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(General Mandate) 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในวาระที� 

บริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดาํเนินงาน 

โดยบริษทัมีภาระที�จะตอ้งจ่ายเงินกูย้มืระยะสั�น จาํนวน 

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบชาํระใน 

เพิ�มทุนบางส่วนจะเป็นเงินทุนสาํรองในการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษทัในอนาคตดว้ย ทั�งนี� ใน

การพิจารณาลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่นั�น บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั�งในด้านการตลาด ด้าน

การเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษทั เพื�อให้ผลการ

ดาํเนินงานของสาขาเหล่านี� มีผลกาํไร 
 

ดงันั�น จากเหตุผลข้างตน้บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียน และเพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประชุมผูถื้อหุน้จึงตอ้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจาํนวนไม่เกิน

บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ ดงันี�
 

10.1 จาํนวนไม่เกิน 243,600,000 

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (ครั� งแรก

แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

ปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ 

อตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ 

เป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของราคาหุน้ของบริษทั ตั�งแต่วนัที� 

การก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 

ของบริษทัดงักล่าว ที�เท่ากบั 1.40 บาทต่อหุ้น

วนัที� 18 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.-15.30

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียน

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 292,320,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวดงัรายละเอียดปรากฏ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) 

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวนไม่เกนิ 243,600,000 หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) และจํานวนไม่เกิน

หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป 

ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในวาระที� 9 ถึงแผนการระดมทุนของบริษทัและจากการที�

รดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดาํเนินงาน 

โดยบริษทัมีภาระที�จะตอ้งจ่ายเงินกูย้มืระยะสั�น จาํนวน 59.23 ลา้นบาท เจา้หนี�อื�น 129.99 ลา้นบาท และภาระการจ่ายคืนเงิน

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบชาํระใน 1 ปี จาํนวน 18 ลา้นบาท รวมเป็นเงินกว่า 207.22 ลา้นบาท

เพิ�มทุนบางส่วนจะเป็นเงินทุนสาํรองในการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษทัในอนาคตดว้ย ทั�งนี� ใน

การพิจารณาลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่นั�น บริษทัจะศึกษาความเป็นไปได้ทั�งในด้านการตลาด ด้าน

การเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษทั เพื�อให้ผลการ

ดงันั�น จากเหตุผลข้างตน้บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียน และเพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประชุมผูถื้อหุน้จึงตอ้งพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 292,320,000 หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ ดงันี�  

243,600,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษั

ครั� งแรก) ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อ

ปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ (Record Date) ในวนัที� 18 พฤษภาคม

หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ�ง)ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

ของราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของราคาหุน้ของบริษทั ตั�งแต่วนัที� 19 - 27 กุมภาพนัธ์ 2561

การก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

บาทต่อหุ้น) และกาํหนดวนัจองซื�อและรับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ในระหว่าง

15.30 น.  

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 194,880,000 

บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวดงัรายละเอียดปรากฏ

ม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

และจํานวนไม่เกิน 

ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป 

ถึงแผนการระดมทุนของบริษทัและจากการที�

รดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดาํเนินงาน 

และภาระการจ่ายคืนเงิน

ลา้นบาท นอกจากนั�นเงิน

เพิ�มทุนบางส่วนจะเป็นเงินทุนสาํรองในการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษทัในอนาคตดว้ย ทั�งนี� ใน

การพิจารณาลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่นั�น บริษทัจะศึกษาความเป็นไปได้ทั�งในด้านการตลาด ด้าน

การเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษทั เพื�อให้ผลการ

ดงันั�น จากเหตุผลข้างตน้บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียน และเพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�

หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0 .25 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนัเพื�อ

(Right Offering) ตาม

โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อ

พฤษภาคม 2561 ใน

ขายหุ้นละ 1.30 บาท (คิด

2561 รวม 7 วนัทาํ

ที�มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

และกาํหนดวนัจองซื�อและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ในระหว่าง



 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ มีรายละเอียดดงันี�  

 

ในกรณีที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจองซื�อของผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิ หรือมีหุน้คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ 

ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที�ไดจ้องซื�อ

กว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที�เท่ากนั โ

ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ

อาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหารเป็นผูมี้อาํน

หุน้เดิมที�ไดจ้องซื�อและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขดงันี�  

 

(ก)   ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่าจาํนวนหุ้น

สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหว่างผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของ

ตน ตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ที�ไดจ้องซื�อหุน้สามญัเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น

ดงักล่าวให้ดาํเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามที�คณะกรรมการบริษทั และ

บริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ

บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  ทั�งนี� บริษทัจะคืนเงินค่าจองซื�อ

หุน้สามญัสาํหรับส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรรเพิ�มเติมของผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 

วนัที�ปิดรับการจองซื�อหุ้น  

 

(ข)   ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนน้อยกว่าจาํนวน

หุน้สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิ

ชาํระเงินค่าจองซื�อหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 

 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิตาม 

ไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผา่นจุดที�

ตอ้งทาํคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์(Tender Offer) 

หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือ

หุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั

 

ทั�งนี�  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิจองซื�อหุ้น

สามญัเพิ�มทุนใหม่ (Record Date) ในวนัที� 

ต่อเมื�อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561

 

10.2 ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามขอ้ 

10.1 บริษทัอาจจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ส่วนที�เหลือดงักล่าวทั�งหมดหรือบางส่วน

สดัส่วนจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ มีรายละเอียดดงันี�  

ที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจองซื�อของผูถ้ือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุน้คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ 

ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ที�เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�ไดจ้องซื�อ และชาํระเงินค่าหุ้นสามญัที�จองซื�อเกิน

กว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที�เท่ากนั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบ

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหารเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิมที�ไดจ้องซื�อและชาํระเงินค่าหุน้สามญัที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขดงันี�  

ในกรณีจาํนวนหุน้สามญัที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่าจาํนวนหุ้น

ญส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของ

ตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผูถ้ือหุน้ที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น

งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามที�คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ

บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกร

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  ทั�งนี� บริษทัจะคืนเงินค่าจองซื�อ

หุน้สามญัสาํหรับส่วนที�ไม่ไดร้ับการจดัสรรเพิ�มเติมของผูถ้ือหุ้นเดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 

ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถ้ือหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนน้อยกว่าจาํนวน

หุน้สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิ

าวทุกราย  

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้ง

ไม่ทาํให้ผูถื้อหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผา่นจุดที�

ender Offer) ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ

หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือ

หุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิจองซื�อหุ้น

ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 จะไดร้ับสิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทัก็

2561 มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามขอ้ 

บริษทัอาจจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ส่วนที�เหลือดงักล่าวทั�งหมดหรือบางส่วน เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) อีกโดยบริษทัจะกาํหนดรายละเอียดต่างๆทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้ง

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ มีรายละเอียดดงันี�   

ที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจองซื�อของผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุน้คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ 

และชาํระเงินค่าหุ้นสามญัที�จองซื�อเกิน

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบ

หรือประธานเจา้หน้าที�

าจพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นเดิมที�ไดจ้องซื�อและชาํระเงินค่าหุน้สามญัที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขดงันี�   

ในกรณีจาํนวนหุน้สามญัที�ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่าจาํนวนหุ้น

ญส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหว่างผูถ้ือหุน้เดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของ

ตน ตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถ้ือหุน้ที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น

หรือคณะกรรมการ

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ

หรือประธานกรรมการ และ/หรือ

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  ทั�งนี� บริษทัจะคืนเงินค่าจองซื�อ

หุ้นสามญัสาํหรับส่วนที�ไม่ไดร้ับการจดัสรรเพิ�มเติมของผูถ้ือหุ้นเดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 14 วนันับแต่

ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัที�ผูถ้ือหุน้เดิมจองซื�อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนน้อยกว่าจาํนวน

หุ้นสามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดจ้องซื�อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิ และ

ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้ง

ไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผา่นจุดที�

ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง 

หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือ

นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักําหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิจองซื�อหุ้น

จะไดรั้บสิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทัก็

ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามขอ้ 

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

อีกโดยบริษทัจะกาํหนดรายละเอียดต่างๆทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้ง



 

กบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน

จดัสรรราคาเสนอขายวนัจองซื�อวนักาํหนดสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่

และเงื�อนไขที�คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดและแจง้ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั�งทั�งนี�ราคาเสนอขายจะเป็น

ราคาตามที�คณะกรรมการหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายกาํหนดซึ� งจะเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่
 

นอกจากนี�  เพื�อความคล่องตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ

บริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/

อาํนาจดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการ

กาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจองซื�อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ การกาํหนดรา

รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควรต่อไป ทั�งนี� ให้เป็นไปตามมติ

ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ในครั� งนี�  ตลอดจนการแก้ไขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ

การยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้

ทุนใหม่เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

 

10.3  จาํนวนไม่เกิน 48,720,000 

เสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

มอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ทั�งนี�การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทัเพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั

ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

 

10.3.1 บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

สามญัเพิ�มทุนใหม่จะตอ้งมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�ง ดงันี�  

 

(ก)  เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามนิยามที�กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ.17/2551

หลกัทรัพย ์หรือ  
 

(ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะการเงินมั�นคง สามารถ

ลงทุนในบริษทัในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถใหค้าํแนะนาํหรือโอกาสทางธุรกิจซึ�งสามารถส่งเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทั

 

 

กบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั� งต่อๆไป อาทิสัดส่

จดัสรรราคาเสนอขายวนัจองซื�อวนักาํหนดสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ (Record Date) ฯลฯ

และเงื�อนไขที�คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดและแจง้ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้อีกครั�งทั�งนี�ราคาเสนอขายจะเป็น

ราคาตามที�คณะกรรมการหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายกาํหนดซึ�งจะเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในครั� งแรกตามขอ้ 10.1 

นอกจากนี�  เพื�อความคล่องตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามขอ้ 10.1 และ 10.2 ขา้งตน้ โดยมอบหมายให้

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ

หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ

/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูมี้

อาํนาจดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการ

กาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจองซื�อและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ การกาํหนดรา

รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควรต่อไป ทั�งนี� ให้เป็นไปตามมติ

ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

มทุนใหม่ในครั� งนี�  ตลอดจนการแก้ไขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื�อใหป้ฏิบติัให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน ใน

การยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ รวมถึงการนาํหุ้นสามญัเพิ�ม

ทุนใหม่เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

48,720,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนัเพื�อ

คราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ทั�งนี�การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทัเพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั

(General Mandate) ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ที�จะไดร้ับการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทุนใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�ง ดงันี�   

เป็นผู ้ลงทุนสถาบนัตามนิยามที�กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

17/2551 เรื�อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกับการออกและเสนอขาย

เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะการเงินมั�นคง สามารถ

ลงทุนในบริษทัในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที�จะสรรหา

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถใหค้าํแนะนาํหรือโอกาสทางธุรกิจซึ�งสามารถส่งเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทั

ในครั� งต่อๆไป อาทิสัดส่วนการ

ฯลฯ ตามรายละเอียด

และเงื�อนไขที�คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดและแจง้ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้อีกครั�งทั�งนี�ราคาเสนอขายจะเป็น

ราคาตามที�คณะกรรมการหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายกาํหนดซึ�งจะเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

นอกจากนี�  เพื�อความคล่องตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

น โดยมอบหมายให้

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/

หรือคณะกรรมการ

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูมี้

อาํนาจดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการ

กาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจองซื�อและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ การกาํหนดราคา เงื�อนไขและ

รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควรต่อไป ทั�งนี� ให้เป็นไปตามมติ

ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

มทุนใหม่ในครั� งนี�  ตลอดจนการแก้ไขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

หรือดาํเนินการใดๆ เพื�อใหป้ฏิบตัิให้เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน ใน

า กระทรวงพาณิชย ์ รวมถึงการนาํหุ้นสามญัเพิ�ม

ทุนใหม่เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนัเพื�อ

Private Placement) ตามแบบ

ทั�งนี�การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทัเพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั

ที�จะไดรั้บการจดัสรรหุ้น

เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามนิยามที�กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

เรื�อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกับการออกและเสนอขาย

เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะการเงินมั�นคง สามารถ

จ หรือมีความสามารถที�จะสรรหา

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถใหค้าํแนะนาํหรือโอกาสทางธุรกิจซึ�งสามารถส่งเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทั 



 

10.3.2 บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

โยงกนัของบริษทั ที�ทาํให้เกิดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเ

บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายชื�อผูล้งทุนที�จะไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ต่อไป

 

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

จากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะ

เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และตอ้งไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

เท่ากบั 1.30 บาทต่อหุน้ และไม่ตํ�ากว่าราคาใดราคาหนึ�ง ดงันี�  

 

(ก)  ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 

คราว โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้น

ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัทาํการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ

บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ

กรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ

ส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักล่า

 

(ข) ราคาที�กาํหนดโดยผา่นกระบวนการที�เปิดให้ผูล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคที์�จะซื�อหุ้นที�

ออกใหม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาที�ตอ้งการ 

 

ในการนี� ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ

หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 

ของบริษทัมีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

 

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะ

กรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ

จากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจาํกดั 

รายละเอียดที�เกี�ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยว

ที�ทาํให้เกิดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ

บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายชื�อผูล้งทุนที�จะไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อไป 

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะ

เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และตอ้งไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

บาทต่อหุน้ และไม่ตํ�ากว่าราคาใดราคาหนึ�ง ดงันี�   

ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละ

คราว โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้น

การก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั และ

หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หน้าที�

หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร แ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร  อาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมี

ของราคาตลาดดงักล่าว 

ที�กาํหนดโดยผา่นกระบวนการที�เปิดให้ผูล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคที์�จะซื�อหุน้ที�

ม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาที�ตอ้งการ (Book Building) ซึ�งผา่นการสาํรวจโดยบริษทัหลกัทรัพย ์

ในการนี� ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ

หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ขา้งตน้

ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจาํกดั (Private Placement) การกาํหนดขอ้กาํหนด เงื�อนไขและ

รายละเอียดที�เกี�ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเป็นสิ�ง

จะไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยว

ที�ทาํให้เกิดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ.21/2551 เรื�อง

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

บียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั�งนี�  

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบอาํนาจ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที�

Right Offering) ที�

ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในแต่ละ

คราว โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั�งนี�  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้

การก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ

หรือรองประธานเจา้หน้าที�

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

หรือรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร  อาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมี

ที�กาํหนดโดยผา่นกระบวนการที�เปิดให้ผูล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคที์�จะซื�อหุน้ที�

หรือประธานกรรมการ และ/

หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก

าหน้าที�บริหาร และ/

เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ขา้งตน้ 

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

หรือบุคคลที�ไดร้ับมอบอาํนาจ

หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

หรือรองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขาย

การกาํหนดขอ้กาํหนด เงื�อนไขและ

หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเป็นสิ�ง



 

ตอบแทนจากการได้สินทรัพยม์า การเข้าเจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ และลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยว

กบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าว รวมถึงการกาํหนดเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออก

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณห์สนธิ และ

 

นายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้จองซื�อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํ

จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ที้�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่รายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผ่านจุดที�ตอ้งทาํ

คาํเสนอซื�อหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ

เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคน

ต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

ทั�งนี�การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัจะเกิดขึ�นภายหลงัจากที�บริษทัได้

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่

Offering) ตามแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

 

นอกจากนี�  เพื�อเป็นการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�ทจ

ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื�อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต่์อที�ประชุมผูถ้ือหุ้น 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศเพิ�มเติม เพื�อประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ

จาํนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้น เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามแบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งินทุน 

(Specific Objective) และจาํนวนไม่เกิน 48,720,000 

มอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอาํนาจดงัรายละเอียดตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้

 

การลงมติ มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

ตอบแทนจากการได้สินทรัพยม์า การเข้าเจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ และลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยว

กบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าว รวมถึงการกาํหนดเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออก

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื�อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ

นายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้จองซื� อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ขา้งตน้ ไม่ว่ากรณีใด

จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ที้�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่รายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผ่านจุดที�ตอ้งทาํ

ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554

เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคน

ต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  

ทั�งนี� การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัจะเกิดขึ�นภายหลงัจากที�บริษทัได้

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ตามแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน (Specific Objective) เรียบร้อยแลว้ 

นอกจากนี�  เพื�อเป็นการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�ทจ. 73/2558

ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื�อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต่์อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื�อประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษทั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามแบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งินทุน 

48,720,000 หุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

รวมถึงการมอบอาํนาจดงัรายละเอียดตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

ตอบแทนจากการได้สินทรัพยม์า การเข้าเจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการ

จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ และลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้ง

กบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าว รวมถึงการกาํหนดเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออก

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน

เพื�อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ 

นายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้จองซื� อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่เข้าเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

ขา้งตน้ ไม่ว่ากรณีใด

จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ที้�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่รายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรือขา้มผ่านจุดที�ตอ้งทาํ

12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์

เงื�อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคน

ทั�งนี�การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัจะเกิดขึ�นภายหลงัจากที�บริษทัได้

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

2558 เรื�อง รายการ

ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื�อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต่์อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื�อประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ดงั

 

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามแบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งินทุน 

Private Placement) ตามแบบ

มติในวาระนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออก



 

วาระที� 11 พจิารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงชื�อ และชื�อย่อหลกัทรัพย์ของบริษัท

 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื�องจากบริษทัเริ�มดาํเนินธุรกิจร้านอาหารสุกี�  ชาบู โดยใชชื้�อแบรนด์หลกัคือ 

ฮอท พอท เกินกว่า 15 ปี ต่อมาภายหลงับริษทัไดเ้ขา้ซื�อกิจการร้านอาหารแบรนด์ไดโดมอนและเปิดร้านอาหาร

อื�นๆโดยใชชื้�อแบรนดแ์ตกต่างกนัออกไปเพิ�ม

อนัไดแ้ก่ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต,์ ฮอท พอท สุกี�  ชาบู

พอท  

 

 

ทั�งนี�จากการที�บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มใหม่เขา้ร่วมบริหารงานตั�งแต่ตน้ปี 

พฒันาร้านอาหารรูปแบบใหม่โดยไม่จาํกัดเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายที�หลากหลายมากยิ�งขึ�น เพื�อให้ชื�อบริษทั

ควรขออนุมติัผูถื้อหุน้เปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั และชื�อยอ่หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงันี�

 

ชื�อบริษัท 

จากเดิม 

“บริษทั ฮอท พอท จาํกดั มหาชน(

 

เปลี�ยนเป็น 

“บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�

 

ชื�อย่อหลกัทรัพย์ 

จากเดิม 

“HOTPOT” 

 

เปลี�ยนเป็น 

“JCKH” 

 

  ความเห็นของคณะกรรมการ

ชื�อย่อหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื�อใหชื้�อบริษทัสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

สอดคลอ้งกบัชื�อบริษทัใหม่ที�เสนอ 

 

การลงมติ มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

 

อนุมัติการเปลี�ยนแปลงชื�อ และชื�อย่อหลกัทรัพย์ของบริษัท 

สืบเนื�องจากบริษทัเริ�มดาํเนินธุรกิจร้านอาหารสุกี�  ชาบู โดยใชชื้�อแบรนด์หลกัคือ 

ต่อมาภายหลงับริษทัไดเ้ขา้ซื�อกิจการร้านอาหารแบรนด์ไดโดมอนและเปิดร้านอาหาร

ออกไปเพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้ปัจจุบนับริษทัดาํเนินกิจการร้านอาหารภายใตแ้บรนดต่์างๆ 

ฮอท พอท สุกี�  ชาบู, ไดโดมอน, ซิกเนเจอร์, ทูมาโท ้อิตาเลี�ยน คิทเช่น

ทั�งนี�จากการที�บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มใหม่เขา้ร่วมบริหารงานตั�งแต่ตน้ปี 2560 บริษทัมีเป้าหม

โดยไม่จาํกัดเฉพาะอาหารประเภทสุกี�  ชาบู เพื�อตอบสนองความต้องการของ

เพื�อใหชื้�อบริษทัสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคต

ควรขออนุมติัผูถื้อหุน้เปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั และชื�อยอ่หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงันี�  

)มหาชน ” 

ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั )มหาชน( ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อ และ

เพื�อใหชื้�อบริษทัสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ และเปลี�ยนแปลงชื�อย่อหลกัทรัพยใ์ห้

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สืบเนื�องจากบริษทัเริ�มดาํเนินธุรกิจร้านอาหารสุกี�  ชาบู โดยใชชื้�อแบรนด์หลกัคือ 

ต่อมาภายหลงับริษทัไดเ้ขา้ซื�อกิจการร้านอาหารแบรนด์ไดโดมอนและเปิดร้านอาหารประเภท

ร้านอาหารภายใตแ้บรนดต่์างๆ 

อิตาเลี�ยน คิทเช่น และซุปเปอร์ 

บริษทัมีเป้าหมายในการ

สุกี�  ชาบู เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

ในปัจจุบนัและอนาคต จึงเห็น

อนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อ และ

และเปลี�ยนแปลงชื�อย่อหลกัทรัพยใ์ห้

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง



 

วาระที� 12 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 
 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื�องจาก

แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 1 ดงันี�   
 

จากเดิม 

ขอ้ 1. ชื�อบริษทั  “บริษทั ฮอท

  และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษว่า 

เปลี�ยนเป็น 

ขอ้ 1. ชื�อบริษทั  “บริษทั 

  และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษว่า 
 

ทั�งนี�  ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติม

บริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั

ต่างๆที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน
   

  ความเห็นของคณะกรรมการ

บริคณห์สนธิขอ้ 1 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั
 

การลงมติ มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

วาระที� 13 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 

ของบริษัท 
 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื�องจาก

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้
 

จากเดิม 

ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั ฮอท พอท จาํกดั 

ขอ้ 2.  คาํว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบันี�หมายถึง บริษทั ฮอท พอท จาํกดั 

ขอ้ 55. ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงันี�

เปลี�ยนเป็น 

ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 2.  คาํว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบันี�หมายถึง บริษทั 

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษัท

สืบเนื�องจากการขออนุมตัิเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัในวาระที� 

บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน)”  

และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษว่า “HOT POT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน)”  

และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษว่า “JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED”

ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการ

ต่างๆที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อใหด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั ตามที�เสนอ 

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงชื�อ

สืบเนื�องจากการขออนุมตัิเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัในวาระที� 

ขอ้ 55 ดงันี�   

ขอ้บงัคบัของบริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) 

ในขอ้บงัคบันี�หมายถึง บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) 

ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงันี�  

 

ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) 

ในขอ้บงัคบันี�หมายถึง บริษทั เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) 

ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษัท 

บริษทัในวาระที� 11 จึงจาํเป็นตอ้ง

 

JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED” 

หนงัสือบริคณห์สนธิของ

ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการ

อนุมัติการแก้ไขหนังสือ

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงชื�อ

บริษทัในวาระที� 11 จึงจาํเป็นตอ้ง



 

ขอ้ 55. ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงันี�

 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั

เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน เพื�อใหด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์

   

  ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทัขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 55 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั

 

การลงมติ มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

วาระที� 14 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 

 ขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้ทุกท่าน

ดงักล่าวขา้งตน้ เพื�อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น ขอให้

ผูรั้บมอบฉนัทะนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�ระบุชื�อผูถื้อหุ้นไว้

มอบฉันทะ (ถา้มี) ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 10 

พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 
 

 อีกทั�ง ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั�ง

คะแนนในการประชุมครั� งนี� ดว้ย เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน
 

 

 

 

 

 

สาํเนาเรียน นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
 

ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงันี�  

 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

ชื�อของบริษทั ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆที�จาํเป็น

เพื�อใหด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัตามที�เสนอ 

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานที�

ดงักล่าวขา้งตน้ เพื�อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น ขอใหท่้านผูถ้ือหุ้น 

ผูรั้บมอบฉนัทะนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�ระบุชื�อผูถื้อหุ้นไว ้และมีบาร์โคด้กาํกบัตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

 พร้อมทั�งเอกสารและหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 

พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั�งร่วมเป็นพยานในการนับ

คะแนนในการประชุมครั� งนี� ดว้ย เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

(นายอภิชยั เตชะอุบล) 

ประธานกรรมการ 

นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อให้

ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆที�จาํเป็น

อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

มติในวาระนี� จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง

ตามวนั เวลา และสถานที�

ผูถื้อหุ้น และ/หรือ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 12  และหนงัสือ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อ

ร่วมเป็นพยานในการนับ



 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

มีนาคม 2561  

2. หากผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

อิสระ ซึ� งมีรายชื�อและรายละเอียดปรากฏตาม

ถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ� งบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.hotpot.co.th

ทั�งแนบหลกัฐานประกอบตามที�กาํหนดใน

กรณีที�มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั

บริษทัภายในวันที� 12 เมษายน 2561 

3. ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

ประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประชุมผูถื้อหุน้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

4. บริษทัไดจ้ดัทาํและนาํส่งรายงานประจาํปี 

หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 

รูปเล่ม กรุณาติดต่อ นกัลงทุนสัมพนัธ์ โทร 

e-mail: ir@hotpot.co.th 

5.  เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นคาํถามที�

ตอ้งการให้บริษทัชี� แจงในการประชุมครั� งนี�  สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหน้าไดที้� 

หมายเลข 02-286-9960 ตั�งแต่บดันี�จนถึงวนัที� 

บริษทัไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นเพื�อการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 (Record Date

หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื�นหรือกรรมการ

อิสระ ซึ� งมีรายชื�อและรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 เข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอ้ความให้

ถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ� งบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

www.hotpot.co.th) โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งเท่านั�น พร้อม

นประกอบตามที�กาํหนดในสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

กรณีที�มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั

ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องนาํมาแสดงในวนั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 โดยบริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัหมวดที� 

บริษทัไดจ้ดัทาํและนาํส่งรายงานประจาํปี 2560 และงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 

หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาํปี 2560 และงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม

เล่ม กรุณาติดต่อ นกัลงทุนสัมพนัธ์ โทร 02-286-9959 ต่อ 2105 หรือทางโทรสารที�หมายเลข 02-286

เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นคาํถามที�

ตอ้งการให้บริษทัชี� แจงในการประชุมครั� งนี�  สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหน้าไดที้� ir@hotpot.co.th หรือ

ตั�งแต่บดันี�จนถึงวนัที� 12 เมษายน 2561 

Record Date) ในวนัที� 16 

และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื�นหรือกรรมการ

เขา้ประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอ้ความให้

ถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ� งบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ

. หรือแบบ ข. หรือ

โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งเท่านั�น พร้อม

กรณีที�มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั

เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องนาํมาแสดงในวนั

โดยบริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัหมวดที� 5 เรื�องการ

ในรูปแบบซีดีรอม (CDROM) 

ธนัวาคม 2560 ในแบบ

286-9960 หรือทาง 

เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีประเด็นคาํถามที�

หรือทางโทรสารที�


