
  

 

 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 

ของ บริษทั ฮอท พอท  จาํกดั 

สถานที� ณ หอ้งสาทร 1 ชั �นลอย

 แขวงยานนาวา เขตสาทร 

วนัที�และเวลา วนัพฤหสับดทีี� 27 เมษายน 

เริ�มการประชุม 

 นางสาวสุวมิล ผลใหม่และนางสาวลสมณ พึ�งศาสตร์
ประชุม”) ไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบวา่ บรษิทัไดก้ําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2560 ในวนัที� 23 มนีาคม 2560 (Record Date) 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน
หุน้สามญัจาํนวน 406,000,000 หุน้มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ

 ณ ขณะเริ�มประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จํานวน 
รวมเป็นจํานวนผูม้าร่วมประชุมทั �งสิ�น 67
ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ�งกําหนดไวว้่า

และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ไดท้ั �งหมดของบรษิทั 

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร
ดงัต่อไปนี� 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

  จํานวน 6 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 

ทั �งหมด 

  (1) นายอภชิยั เตชะอุบล

  (2) นายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์รี

  (3) นายประสงค ์วรารตันกุล

  (4) นายอมรศกัดิ � เกตุจรญู

  (5) นายโชตวิทิย ์เตชะอบุล 

  (6) นางสาวอณัทกิา ฤกษว์บิลูยศ์รี

     

   ทั �งนี� บรษิทัไม่มคีณะกรรมการชุดยอ่ยอื�น

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ บริษทั ฮอท พอท  จาํกดั (มหาชน) 
 

ลอย โรงแรมอนนัตรา กรงุเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร์

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

นางสาวสุวมิล ผลใหม่และนางสาวลสมณ พึ�งศาสตรท์ําหน้าที�ดําเนินการประชุม (
บรษิทัไดก้ําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิ
2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที� 24 มนีาคม 2560 ซึ�ง ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 111,650,000 บาท และมทีุนชําระแลว้ 101,500,000 
มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ�มประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จํานวน 43 ราย และผูม้อบ
67 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได ้298,402,883 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ

องหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ�งกําหนดไวว้่า

และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที�จําหน่าย

ไดก้ล่าวแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีที�เขา้ร่วมประชุมในครั �งนี� 

ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 7 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 ของจํานวนกรรมการ

นายอภชิยั เตชะอุบล  ประธานกรรมการ  

สมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

วรารตันกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

นายอมรศกัดิ � เกตุจรญู  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

เตชะอบุล  กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

นางสาวอณัทกิา ฤกษว์บิลูยศ์ร ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และเจา้หน้าที�บรหิารสายงาน

 จดัการ 

ทั �งนี� บรษิทัไม่มคีณะกรรมการชุดยอ่ยอื�น 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

นราธวิาสราชนครนิทร ์

(“ผูด้ําเนินการ
บรษิทัไดก้ําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

แห่งพระราชบญัญตัิ
ง ณ วนัปิดสมุด

101,500,000 บาท แบ่งออก

ราย และผูม้อบฉันทะ 24 ราย 
หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.4982 

องหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ�งกําหนดไวว้่า ตอ้งมผีูถ้อืหุน้

ของหุน้ที�จําหน่าย

ผูส้อบบญัช ีที�เขา้ร่วมประชุมในครั �งนี� 

ของจํานวนกรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

กรรมการบรหิาร และรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

หน้าที�บรหิารสายงานบรหิาร 



  

 

 
 

กรรมการที�ลาประชุม 

นายกานต ์สทุธริตัน์  

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

 นางปาลรีฐั นุ่มนนท ์  

ตวัแทนผู้สอบบญัชีที�เข้าร่วมประชุม 

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั
นางสาวดวงแกว้  ศรวี่องไทย 

นางสาวนรศิรา สาบุญเสรมิ  
 

ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี�แจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี�

1. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ม ีหรอืเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ไดร้บัมอบฉันทะมา

โดยใหถ้อืว่าหนึ�งหุน้เท่ากบัหนึ�งเสยีง
อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั �น ยกเวน้ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูล้ง
ไทยเป็นผูด้แูลหุน้เท่านั �นที�สามารถแยกการลงคะแนนเสยีงได้

2. ในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะ
เสยีงที�ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง

สว่นที�เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ยในวาระนั �นๆ

3. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหท้ําเครื�องหมายใน
บตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชื�อ และยกมอืขึ�น เพื�อใหเ้จา้หน้าที�ไปเกบ็บตัรลงคะแนนมาบนั
คะแนน บตัรลงคะแนนที�เจา้หน้าที�ไดร้บัภายหลงัจากที�ไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของวาระนั �น

จะถอืว่าเป็นบตัรที�เหน็ดว้ยเท่านั �น

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�เหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และภายหลงัเสรจ็สิ�นการประชุม กรุณาส่งคนืบตัร
ลงคะแนนทั �งหมดใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของบรษิทัที�ประตูทางออก

อยา่งไรกต็าม ในวาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตาม

กรรมการใหม่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรม
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนน 
พรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อ โดยออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายคน และส่งใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทั 
เพื�อนํามานบัคะแนน ทั �งนี� บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะ

ความสะดวกในการนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน เหน็ดว้ย ในภายหลงัจากที�ลงคะแนน
กรรมการครบทุกท่าน 

สําหรบัผู้รบัมอบฉันทะที�ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผูร้บัมอบ
ฉันทะจะไม่ได้รบับตัรลงคะแ

ประสงคไ์วใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 เจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 

 

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 
 

ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี�แจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี�

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ม ีหรอืเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ไดร้บัมอบฉันทะมา

โดยใหถ้อืว่าหนึ�งหุน้เท่ากบัหนึ�งเสยีง ซึ�งสามารถออกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีง
อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั �น ยกเวน้ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีนในประเทศ
ไทยเป็นผูด้แูลหุน้เท่านั �นที�สามารถแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะใช้ระบบ (Barcode) ในการนับคะแนน โดยจะ
เสยีงที�ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืบตัรเสยีหกัออกจากคะแนนเสยีงทั �งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และ

สว่นที�เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ยในวาระนั �นๆ 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหท้ําเครื�องหมายใน
บตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชื�อ และยกมอืขึ�น เพื�อใหเ้จา้หน้าที�ไปเกบ็บตัรลงคะแนนมาบนั
คะแนน บตัรลงคะแนนที�เจา้หน้าที�ไดร้บัภายหลงัจากที�ไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของวาระนั �น

จะถอืว่าเป็นบตัรที�เหน็ดว้ยเท่านั �น 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�เหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และภายหลงัเสรจ็สิ�นการประชุม กรุณาส่งคนืบตัร
แก่เจา้หน้าที�ของบรษิทัที�ประตทูางออก เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป

พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และเลอืกตั �ง

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลที�ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนน เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนน 
พรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อ โดยออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายคน และส่งใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทั 
เพื�อนํามานบัคะแนน ทั �งนี� บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงก่อน เพื�อ

ความสะดวกในการนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน เหน็ดว้ย ในภายหลงัจากที�ลงคะแนน

สําหรบัผู้รบัมอบฉันทะที�ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผูร้บัมอบ
ฉันทะจะไม่ได้รบับตัรลงคะแนน เนื�องจากบรษิัทจะทําการบนัทึกคะแนนตามที�ผูถ้ ือหุน้ได้แสดงความ

ประสงคไ์วใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี�แจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี� 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ม ีหรอืเท่ากบัจํานวนหุน้ที�ไดร้บัมอบฉันทะมา  

ซึ�งสามารถออกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีง
ทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีนในประเทศ

ในการนับคะแนน โดยจะนําคะแนน
มดที�เขา้ร่วมประชุม และ

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหท้ําเครื�องหมายใน
บตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชื�อ และยกมอืขึ�น เพื�อใหเ้จา้หน้าที�ไปเกบ็บตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการนบั
คะแนน บตัรลงคะแนนที�เจา้หน้าที�ไดร้บัภายหลงัจากที�ไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของวาระนั �นๆแล้ว 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�เหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และภายหลงัเสรจ็สิ�นการประชุม กรุณาส่งคนืบตัร
เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป 

วาระ และเลอืกตั �ง

ภบิาลที�ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอใหผู้ถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนน เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนน 
พรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อ โดยออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายคน และส่งใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทั 

แนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงก่อน เพื�อ

ความสะดวกในการนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนน เหน็ดว้ย ในภายหลงัจากที�ลงคะแนน

สําหรบัผู้รบัมอบฉันทะที�ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผูร้บัมอบ
นน เนื�องจากบรษิัทจะทําการบนัทึกคะแนนตามที�ผูถ้ ือหุ้นได้แสดงความ



  

 

 
 

4. บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกวา่หนึ�งช่อง หรอื
ลงคะแนนที�มกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชื�อกาํกบัจะถอืเป็นบตัรเสยี ดงันั �

แกไ้ขการออกเสยีง ใหข้ดีฆ่าของเดมิและลงลายมอืชื�อกํากบั 

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 
พ .ศ .  2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั

5.1 วาระที�ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งม
บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�งดออกเสยีง

5.2 วาระที�ตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
ประชุม บรษิทัจะคาํนวณคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มารว่มประชุมที�ออก
เสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง

5.3 วาระที�ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ที�มาร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนที�ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก
เสยีง 

6. สําหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนน
เจา้หน้าที�ของบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม

ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมไิดค้นืบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของบรษิทั ถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเหน็ดว้ยในการพจิารณาวาระนั �นๆ

7.  เมื�อเสรจ็การประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ี�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี

8. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระนั �นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะที�ต้องการซกัถามยกมือขึ�นเพื�อ
เจา้หน้าที�จะไดนํ้าไมโครโฟนไปให ้และเมื�อประธานอนุญาตแลว้ กรุณาแจง้ชื�อและนามสกุล พรอ้มระบุว่า
เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ใหท้ี�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครั �ง
การบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้น

ในกรณทีี�ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

ความกรุณานําไปสอบถามหรอืให้ความเห็นในวาระอื�นๆในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้
ความเหน็หรอืสอบถามอยา่งกระชบั รวมทั �งงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ที�ซํ�ากนั เพื�อ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

9.  เพื�อเป็นการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสน
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ้
ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคมถงึวนัที� 31

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกวา่หนึ�งช่อง หรอืไม่ไดล้งลายมอืชื�อในบตัรลงคะแนน
ที�มกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชื�อกํากบัจะถอืเป็นบตัรเสยี ดงันั �น หากผูเ้ขา้ร่วมประชุม

แกไ้ขการออกเสยีง ใหข้ดีฆ่าของเดมิและลงลายมอืชื�อกํากบั  

การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 
และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�งดออกเสยีง 

วาระที�ตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุม บรษิทัจะคาํนวณคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มารว่มประชุมที�ออก
เสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

วาระที�ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ที�มาร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนที�ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก

หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงค์จะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผู้ถอืหุ้น
สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนที�ออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที�เหลอือยู่
เจา้หน้าที�ของบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื�อบนัทกึคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม 

ผูร้บัมอบฉันทะมไิดค้นืบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของบรษิทั ถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเหน็ดว้ยในการพจิารณาวาระนั �นๆ 

เมื�อเสรจ็การประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ี�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมตทิี�ตอ้งใช ้ 

ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระนั �นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะที�ต้องการซกัถามยกมือขึ�นเพื�อ
ดนํ้าไมโครโฟนไปให ้และเมื�อประธานอนุญาตแลว้ กรุณาแจง้ชื�อและนามสกุล พรอ้มระบุว่า

เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ใหท้ี�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครั �ง
การบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

บมอบฉันทะมคีาํถามหรอืความเหน็ที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพจิารณาอยู่ ขอ

ความกรุณานําไปสอบถามหรอืให้ความเห็นในวาระอื�นๆในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้
ความเหน็หรอืสอบถามอยา่งกระชบั รวมทั �งงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ที�ซํ�ากนั เพื�อ

หรอืผูร้บัมอบฉันทะรายอื�นได้ใช้สทิธิ �ดว้ย และเพื�อเป็นการบรหิารการประชุมให้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และอยูใ่นเวลาที�กาํหนดบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการดาํเนินการตามที�เหมาะสม

เพื�อเป็นการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระ ซึ�งไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ้

31 ธนัวาคม 2559 เมื�อครบกาํหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

บตัรลงคะแนน หรอืบตัร
น หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ตอ้งการ

ประเภท ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 

ากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีง

มดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุม บรษิทัจะคาํนวณคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มารว่มประชุมที�ออก

ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง บรษิทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทั �งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ที�มาร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนที�ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก

สงค์จะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผู้ถอืหุ้น
ในวาระที�เหลอือยู่ใหก้บั

เพื�อบนัทกึคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม  

ผูร้บัมอบฉันทะมไิดค้นืบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของบรษิทั ถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอื

เมื�อเสรจ็การประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ี�ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่
โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมตทิี�ตอ้งใช ้  

ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระนั �นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะที�ต้องการซกัถามยกมือขึ�นเพื�อ
ดนํ้าไมโครโฟนไปให ้และเมื�อประธานอนุญาตแลว้ กรุณาแจง้ชื�อและนามสกุล พรอ้มระบุว่า

เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ใหท้ี�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครั �ง เพื�อให้

มคีาํถามหรอืความเหน็ที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพจิารณาอยู่ ขอ

ความกรุณานําไปสอบถามหรอืให้ความเห็นในวาระอื�นๆในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดง
ความเหน็หรอืสอบถามอยา่งกระชบั รวมทั �งงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ที�ซํ�ากนั เพื�อ

ดว้ย และเพื�อเป็นการบรหิารการประชุมให้
บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการดาํเนินการตามที�เหมาะสม 

อวาระ ซึ�งไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ้

วา่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระ 



  

 

 
 

รวมทั �งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามที�ตอ้งการใหช้ี�แจงในที�ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมดว้ย 
รายใดสง่คาํถามล่วงหน้าเช่นกนั

ดงันั �น ในการประชุมในวนันี� จะดาํเนนิการตามลําดบัวาระต่างๆ 
บรษิทั ตามที�กําหนดไวใ้นหนังสื
มนีาคม 2560 และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า ตั �งแต่วนัที� 

10. เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง
รว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน

  นายอภชิยั เตชะอุบล ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม 
และผูร้บัมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุม 

 
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

วาระนี�เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พรอ้มทั �งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทั 

พจิารณาล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม รายละเอยีดปรากฏตาม

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

วนัที� 21 เมษายน 2559 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 

ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 
 

วาระที� 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิใหน้า
เสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

รวมทั �งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามที�ตอ้งการใหช้ี�แจงในที�ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมดว้ย 
รายใดสง่คาํถามล่วงหน้าเช่นกนั 

ดงันั �น ในการประชุมในวนันี� จะดาํเนนิการตามลําดบัวาระต่างๆ ซึ�งไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
ที�กําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมที�ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถอืหุ้นทราบตั �งแต่วนัที� 

และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า ตั �งแต่วนัที� 12 เมษายน 2560 

ในการนบัคะแนนเสยีงในครั �งนี� จงึไดเ้ชญิตวัแทนจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั
รว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน 

ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

ผูด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

วาระนี�เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 โดยบรษิทัได้จดัทํา

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึ�งไดจ้ดัขึ�นวนัที� 21 เมษายน 2559 ภายใน14 วนั นับแต่วนัประชุม
และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พรอ้มทั �งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทั (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

งสอืเชญิประชุม รายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

ที�ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึ�งไดจ้ดัใหม้ขี ึ�น

ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�  

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,403,883 100 

0 0 

0 - 

0 0 

มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 1 ราย คดิเป็นจํานวน 1,000 หุน้ รวมจํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้

ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,403,883 เสยีง 

พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2559 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิใหน้ายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูนํ้า

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

รวมทั �งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามที�ตอ้งการใหช้ี�แจงในที�ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมดว้ย ซึ�งไม่มผีูถ้อืหุน้

ซึ�งไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
ที�ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถอืหุ้นทราบตั �งแต่วนัที� 23

สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั 

กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 

โดยบรษิทัได้จดัทํา

วนั นับแต่วนัประชุม 
และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน

และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ซึ�งไดจ้ดัใหม้ขี ึ�นเมื�อ

มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

จํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้

ระธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูนํ้า



  

 

 
 

นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 
รบัทราบ โดยสรุปไดด้งันี� 

 สิ�งที�บรษิทัไดด้าํเนนิการในปี 

1. พจิารณาคดัเลอืกการเปิดสาขาอย่างระมดัระวงั ในศนูย์
ใหม่ จํานวน 8 สาขา ลดลง 
คุณภาพการใหบ้รกิาร โดยไดนํ้าทรพัย์สนิเก่าของสาขาที�ปิดมาใช ้และศูนย์การคา้เป็นผูร้บัภาระ

การลงทุนในงานระบบจํานวน 

2. มกีารปรบัเปลี�ยนแบรนดจ์าํนวน 
ดําเนินงานขาดทุน 7 สาขา  สาขาที�ศูนย์การค้าขอพื�นที�คนื 
ปรบัปรงุ 1 สาขา 

ทําให้ ณ สิ�นปี 2559

ประกอบดว้ย แบรนดฮ์อท พอท อนิเตอร ์บฟุเฟ่ต์ 
เพิ�มปิ�งย่าง 34 สาขา  แบรนดฮ์อท พอท สุกี� ชาบ ู
รนดซ์กิเนเจอร ์17 สาขา โดยกระจายอยูใ่นกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
สาขาคดิเป็นสดัสว่น 41

3. การพฒันาและปรบัปรงุเมนูอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ เช่นซุปตม้ยาํ   
มนักุง้ ซุปตม้ยาํเยน็ตาโฟ ซชู ิ
อาหารมงคลในเทศกาลเจ

4. การจดักจิกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลต่างๆเพื�อเป็นการกระตุน้การมาใช้

บรกิาร  

- การจัดโปรโมชั �นส่วนลดราคา เพื�อให้สอดรบักับกําลังซื�อที�มีอยู่จํากัด และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เช่น กจิกรรม 

- การสื�อสารทางการตลาดแบบผสมผสานทั �งออฟไลน์และออนไลน์ เพื�อเขา้ถงึกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย สร้างการรบัรู้และจดจําแบรนด์ รวมถึงสร้าง
ความสมัพนัธท์ี�ดตี่อลกูคา้

- การขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเป็นครั �งแรกที� เวยีงจนัทน์ สปป
เดอืนมถิุนายน 2559
ลาว เพิ�มขึ�นอกี 

- เพิ�มช่องทางจําหน่ายนํ�าจิ�มไปยงั 
เอก็เพรส อกีกว่า 

 ผลการดาํเนินงานในปี 2559

- รายไดจ้ากการขาย 

รา้นสาขาเดมิ (
ขายทั �งหมด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2559

สิ�งที�บรษิทัไดด้าํเนนิการในปี 2559 

พจิารณาคดัเลอืกการเปิดสาขาอย่างระมดัระวงั ในศนูยก์ารคา้ที�มศีกัยภาพเท่านั �น โดยไดเ้ปิดสาขา
สาขา ลดลง 3 สาขา จากปี 2558 ทั �งนี�ไดม้กีารปรบัลดงบลงทุนโดยไม่ใหก้ระทบต่อ

คุณภาพการใหบ้รกิาร โดยไดนํ้าทรพัย์สนิเก่าของสาขาที�ปิดมาใช ้และศูนย์การคา้เป็นผูร้บัภาระ

การลงทุนในงานระบบจํานวน 5 สาขา 

ยนแบรนดจ์าํนวน 7 สาขา และไดปิ้ดสาขาจาํนวน 10 สาขา  ซึ�งเป็นสาขาที�มผีลการ
สาขา  สาขาที�ศูนย์การค้าขอพื�นที�คนื 2 สาขา และสาขาที�ศูนย์การคา้ปิด

 มีสาขาทั �งสิ�นรวม 141 สาขา ลดลงจากปี 2558 ซึ�งมีอยู่ 

ประกอบดว้ย แบรนดฮ์อท พอท อนิเตอร ์บฟุเฟต่์ 77 สาขา  แบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต ์
สาขา  แบรนดฮ์อท พอท สุกี� ชาบ ู2 สาขา  แบรนดไ์ดโดมอน 11

สาขา โดยกระจายอยูใ่นกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 58 สาขา และต่างจงัหวดั 
41 ต่อ 59 

การพฒันาและปรบัปรงุเมนูอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ เช่นซุปตม้ยาํ   
มนักุง้ ซุปตม้ยาํเยน็ตาโฟ ซชู ิ14 หน้า สไตล์ญี�ปุน่ รวมถงึไดจ้ดัเมนูอาหารตามเทศกาล อาทเิช่น 
อาหารมงคลในเทศกาลเจ ไอศกรมีกะทใินลูกมะพรา้วสาํหรบัฤดรูอ้น 

การจดักจิกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลต่างๆเพื�อเป็นการกระตุน้การมาใช้

การจัดโปรโมชั �นส่วนลดราคา เพื�อให้สอดรบักับกําลังซื�อที�มีอยู่จํากัด และกลุ่มลูกค้า
เช่น กจิกรรม “รุ่นใหญ่ วยัเก๋า”  “อยา่ลมืฉนั มา 3 จ่าย 2” 

การสื�อสารทางการตลาดแบบผสมผสานทั �งออฟไลน์และออนไลน์ เพื�อเข้าถงึกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย สร้างการรบัรู้และจดจําแบรนด์ รวมถึงสร้าง
ความสมัพนัธท์ี�ดตี่อลกูคา้ 

การขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเป็นครั �งแรกที� เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว โดยเปิดบรกิารตั �
2559 และยงัไดร้บัการตดิต่อใหไ้ปเปิดในกมัพชูา และภมูภิาคอื�นของ สปป
 

เพิ�มช่องทางจําหน่ายนํ�าจิ�มไปยงั ทอ็ปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต วลิล่า มารเ์ก็ท และเทสโก้
เอก็เพรส อกีกว่า 600 สาขา 

2559 

รายได้จากการขาย 2,054 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปี 2558 3.67% โดยเป็นยอดขายจาก 

(Same Store) (107 รา้น) 1,730 ลา้นบาท คดิเป็น 84% ของรายไดจ้ากการ
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2559 ใหท้ี�ประชุม

การคา้ที�มศีกัยภาพเท่านั �น โดยไดเ้ปิดสาขา
ทั �งนี�ไดม้กีารปรบัลดงบลงทุนโดยไม่ใหก้ระทบต่อ

คุณภาพการใหบ้รกิาร โดยไดนํ้าทรพัย์สนิเก่าของสาขาที�ปิดมาใช ้และศูนย์การคา้เป็นผูร้บัภาระ

สาขา  ซึ�งเป็นสาขาที�มผีลการ
สาขา และสาขาที�ศูนย์การคา้ปิด

ซึ�งมีอยู่ 143 สาขา 

สาขา  แบรนด ์ฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต ์
11 สาขา และแบ

สาขา และต่างจงัหวดั 83 

การพฒันาและปรบัปรงุเมนูอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ เช่นซุปตม้ยาํ   
หน้า สไตล์ญี�ปุน่ รวมถงึไดจ้ดัเมนูอาหารตามเทศกาล อาทเิช่น 

การจดักจิกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลต่างๆเพื�อเป็นการกระตุน้การมาใช้

การจัดโปรโมชั �นส่วนลดราคา เพื�อให้สอดรบักับกําลังซื�อที�มีอยู่จํากัด และกลุ่มลูกค้า

การสื�อสารทางการตลาดแบบผสมผสานทั �งออฟไลน์และออนไลน์ เพื�อเขา้ถงึกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย สร้างการรบัรู้และจดจําแบรนด์ รวมถึงสร้าง

ลาว โดยเปิดบรกิารตั �งแต่
และยงัไดร้บัการตดิต่อใหไ้ปเปิดในกมัพชูา และภมูภิาคอื�นของ สปป.

และเทสโก ้โลตสั 

โดยเป็นยอดขายจาก 

ของรายไดจ้ากการ



  

 

 
 

- สาํหรบัในสว่นของจาํนวนลกูคา้นั �น มจีํานวน 
(Same Store

- โครงสรา้งรายไดใ้นปี 
56.91% ของรายไดจ้ากการขาย รองลงมาไดแ้ก่
ปิ�งยา่ง 27.55% 

- กําไรขั �นตน้ลดลง 
148 ลา้นบาท 

 แผนธุรกจิในปี 2560 เนื�องจากบรษิทัไดม้พีนัธมติรเขา้มารว่มบรหิารจดัการ ดงันั �นจงึไดม้กีารวางแผน
และกําหนดแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงในส่วนต่างๆ  
ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีและนายโชตวิทิย ์เตชะอุบล เป็นผูนํ้าเสนอ

 นางสาวอณัทกิา ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีไดนํ้าเสนอใหท้ี�ประชุมทราบว่า บรษิทัไดว้างแนวทางในการพฒันาและ

ปรบัเปลี�ยนแบรนด์ที�มอียู่ในปจัจุบนัใหม้คีวามเป็นพรเีมี�ยมมากยิ�งขึ�น แล
ของตนเอง 

- การปรบัปรุงภาพลกัษณ์โดยรวมของสาขา
ความสดชื�น ประทบัใจเมื�อไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 

ความสดใหม่เช่นเดยีวกบัส่วนของครวัที�อยู่ภายในรา้นก็จะปรบัปรุงให้พนักงานมคีวาม
สะดวกในการประกอบอาหาร ซึ�งจะเป็นการเพิ�มศกัยภาพในการทํางานของพนักงานส่วน
หนึ�ง 

- การตลาดซึ�งเป็นสว่นที�สนบัสนุนใหล้กูคา้ไดร้บัรูถ้งึการเปลี�ยนแป

ดาํเนินการ คอื การทําวจิยัเพื�อใหท้ราบถงึความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งในเบื�องตน้ไดข้อ้มูล
วา่รายการอาหารที�มอียู่ในปจัจุบนัมคีวามหลากหลายมากเกนิไป จงึทาํใหไ้ม่มจุีดเดน่ในการ
นําเสนอ ซึ�งในประเดน็นี�อยู่ในระหว่างการพจิารณาแนวทางการปรบัปรุ
เหมาะสมแต่อย่างไรกต็าม ยงัคงต้องรกัษาเอกลั
พอท อกีประเดน็หนึ�งที�อยูใ่นการพจิารณาคอืดา้นราคา ทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้อง
กลุ่มลกูคา้ในแต่ละพื�นที� ซึ�งอาจจะทําใหร้าคาและประเภทของอาหารในแต่ละสาขามคีวาม
แตกต่างกนั 

- การประชาสมัพนัธ ์ในสว่นนี�ไดม้กีารดาํเนนิการมาอยา่งต่อเนื�อง
คณุภาพอาหาร และการใหค้วามสาํคญักบัสมาชกิของฮอท พอท มากกว่าการใหส้ว่นลด จะ
มกีารพฒันาการประชาสมัพนัธท์างดา้น
ไดร้บัผลตอบรบัอยา่งดมีาโดยตลอด และจะเป็นการช่วยใหส้าขาแต่ละแหง่มผีลประกอบการ
ที�ดยี ิ�งขึ�น 

- การควบคมุตน้ทนุที�เหมาะสม ในดา้นของตน้ทนุอาหาร การต่อรองราคาจากผูป้ระกอบการ
การจัดซื�อจดัจ้างจากผู้ประกอบธุรกิจทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งในปีนี�ได้มีการติดต่อกบั
ผูป้ระกอบการของ

- การจดัการดา้นบุคลากร จากเดมิที�เคยรบัพนกังาน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

สาํหรบัในสว่นของจาํนวนลกูคา้นั �น มจีํานวน 7.32 ลา้นคน โดยเป็นลกูคา้จาก
Same Store) จาํนวน 5.98 ลา้นคน คดิเป็น 82% ของจาํนวนลกูคา้ทั �งหมด 

โครงสรา้งรายไดใ้นปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากรา้น ฮอท พอท อนิเตอรบ์ุฟเฟ่ต์ ในสดัส่วน 
ของรายไดจ้ากการขาย รองลงมาไดแ้ก่ รา้นฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟต่์เพิ�มเตา

27.55% อนัดบัสามยงัคงเป็นไดโดมอนที�มสีดัส่วน 8.85%  

กําไรขั �นตน้ลดลง 6.36% จากปี 2558 และมผีลทําใหผ้ลขาดทุนสุทธใินปี 
ลา้นบาท  

เนื�องจากบรษิทัไดม้พีนัธมิตรเขา้มารว่มบรหิารจดัการ ดงันั �นจงึได้มกีารวางแผน
และกําหนดแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงในส่วนต่างๆ  ซึ�งในส่วนนี�ไดม้อบหมายใหน้างสาวอณัทกิา
ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีและนายโชตวิทิย ์เตชะอุบล เป็นผูนํ้าเสนอ 

นางสาวอณัทกิา ฤกษว์บิลูยศ์ร ีไดนํ้าเสนอใหท้ี�ประชุมทราบว่า บรษิทัไดว้างแนวทางในการพฒันาและ

ปรบัเปลี�ยนแบรนด์ที�มอียู่ในปจัจุบนัใหม้คีวามเป็นพรเีมี�ยมมากยิ�งขึ�น และมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เป็น

การปรบัปรุงภาพลกัษณ์โดยรวมของสาขา เช่น หน้ากากรา้นใหท้นัสมยั ลูกคา้รูส้กึไดถ้งึ
ความสดชื�น ประทบัใจเมื�อไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร โดยยงัคงเน้นในเรื�องของคุณภาพอาหารใหม้ี

ความสดใหม่เช่นเดยีวกบัส่วนของครวัที�อยู่ภายในรา้นก็จะปรบัปรุงให้พนักงานมคีวาม
สะดวกในการประกอบอาหาร ซึ�งจะเป็นการเพิ�มศกัยภาพในการทํางานของพนักงานส่วน

การตลาดซึ�งเป็นสว่นที�สนบัสนุนใหล้กูคา้ไดร้บัรูถ้งึการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นโดยสิ�งแรกที�ได้

ดาํเนินการ คอื การทําวจิยัเพื�อใหท้ราบถงึความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งในเบื�องตน้ไดข้อ้มูล
ว่ารายการอาหารที�มอียูใ่นปจัจุบนัมคีวามหลากหลายมากเกนิไป จงึทาํใหไ้ม่มจุีดเดน่ในการ
นําเสนอ ซึ�งในประเดน็นี�อยู่ในระหว่างการพจิารณาแนวทางการปรบัปรงุรายการอาหารให้
เหมาะสมแต่อย่างไรกต็าม ยงัคงต้องรกัษาเอกลกัษณ์ในการเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ของฮอท
พอท อกีประเดน็หนึ�งที�อยูใ่นการพจิารณาคอืดา้นราคา ทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้อง
กลุ่มลกูคา้ในแต่ละพื�นที� ซึ�งอาจจะทําใหร้าคาและประเภทของอาหารในแต่ละสาขามคีวาม

การประชาสมัพนัธ ์ในสว่นนี�ไดม้กีารดาํเนนิการมาอยา่งต่อเนื�อง โดยในปีนี�จะเน้นเรื�องของ 
คณุภาพอาหาร และการใหค้วามสาํคญักบัสมาชกิของฮอท พอท มากกว่าการใหส้ว่นลด จะ
มกีารพฒันาการประชาสมัพนัธท์างดา้นออนไลน์ (Online) ใหม้ากขึ�นกว่าเดมิ  ซึ�งที�ผ่านมา

ลตอบรบัอยา่งดมีาโดยตลอด และจะเป็นการช่วยใหส้าขาแต่ละแหง่มผีลประกอบการ

การควบคมุตน้ทนุที�เหมาะสม ในดา้นของตน้ทนุอาหาร การต่อรองราคาจากผูป้ระกอบการ
การจัดซื�อจดัจ้างจากผู้ประกอบธุรกิจทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งในปีนี�ได้มีการติดต่อกบั
ผูป้ระกอบการของประเทศจนีเพื�อจดัหาวสัดอุุปกรณ์ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นราคาที�เหมาะสม 

การจดัการดา้นบุคลากร จากเดมิที�เคยรบัพนักงานชั �วคราว (Part Time) กจ็ะปรบัเปลี�ยนมา

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ลา้นคน โดยเป็นลกูคา้จากรา้นสาขาเดมิ 
ของจาํนวนลกูคา้ทั �งหมด  

ส่วนใหญ่มาจากรา้น ฮอท พอท อนิเตอรบ์ุฟเฟ่ต์ ในสดัส่วน 
รา้นฮอท พอท อนิเตอร ์บุฟเฟ่ต์เพิ�มเตา

และมผีลทําใหผ้ลขาดทุนสุทธใินปี 2559 เป็นเงนิ

เนื�องจากบรษิทัไดม้พีนัธมติรเขา้มารว่มบรหิารจดัการ ดงันั �นจงึไดม้กีารวางแผน
ซึ�งในส่วนนี�ไดม้อบหมายใหน้างสาวอณัทกิา 

นางสาวอณัทกิา ฤกษว์บิลูยศ์ร ีไดนํ้าเสนอใหท้ี�ประชุมทราบว่า บรษิทัไดว้างแนวทางในการพฒันาและ

ะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เป็น

หน้ากากรา้นใหท้นัสมยั ลูกคา้รูส้กึไดถ้งึ
โดยยงัคงเน้นในเรื�องของคุณภาพอาหารใหม้ี

ความสดใหม่เช่นเดยีวกบัส่วนของครวัที�อยู่ภายในรา้นก็จะปรบัปรุงให้พนักงานมคีวาม
สะดวกในการประกอบอาหาร ซึ�งจะเป็นการเพิ�มศกัยภาพในการทํางานของพนักงานส่วน

ลงที�เกดิขึ�นโดยสิ�งแรกที�ได้

ดาํเนินการ คอื การทําวจิยัเพื�อใหท้ราบถงึความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งในเบื�องตน้ไดข้อ้มูล
วา่รายการอาหารที�มอียูใ่นปจัจุบนัมคีวามหลากหลายมากเกนิไป จงึทาํใหไ้ม่มจุีดเดน่ในการ

งรายการอาหารให้
ษณ์ในการเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ของฮอท

พอท อกีประเดน็หนึ�งที�อยูใ่นการพจิารณาคอืดา้นราคา ทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้อง
กลุ่มลกูคา้ในแต่ละพื�นที� ซึ�งอาจจะทําใหร้าคาและประเภทของอาหารในแต่ละสาขามคีวาม

โดยในปีนี�จะเน้นเรื�องของ 
คณุภาพอาหาร และการใหค้วามสาํคญักบัสมาชกิของฮอท พอท มากกว่าการใหส้ว่นลด จะ

ใหม้ากขึ�นกว่าเดมิ  ซึ�งที�ผ่านมา
ลตอบรบัอย่างดมีาโดยตลอด และจะเป็นการช่วยใหส้าขาแต่ละแหง่มผีลประกอบการ

การควบคมุตน้ทนุที�เหมาะสม ในดา้นของตน้ทนุอาหาร การต่อรองราคาจากผูป้ระกอบการ
การจัดซื�อจดัจ้างจากผู้ประกอบธุรกิจทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งในปีนี�ได้มีการติดต่อกบั

ประเทศจนีเพื�อจดัหาวสัดอุุปกรณ์ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นราคาที�เหมาะสม  

กจ็ะปรบัเปลี�ยนมา 



  

 

 
 

รบัพนักงานประจํามากขึ�น โดยจะเน้นในเรื�องของการพฒันาศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบังาน
สามารถปฏบิตังิานทดแทนกนัไดใ้นกรณีที�

ใหพ้นกังานสาขาไดรู้จ้กัการบรหิารจดัการภายในสาขา ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของการเตรยีม
อาหารต่างๆใหพ้อรองรบักบัลกูคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิาร ซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัของอาหารบุฟเฟต่์
เพราะเป็นการยากที�จะทราบไดว้่าลกูคา้แต่ละกลุ่มที�เข้
อาหารประเภทใดมากน้อยเพยีงใด

    สาํหรบัในสว่นของแบรนดใ์หม่นั �น นายโชตวิทิย ์เตชะอุบล ไดเ้รยีนใหท้ี�ประชุมทราบดงันี�

- แบรนด์ใหม่ที�จะนํามาพฒันาในปีนี�คือ
Kitchen) ซึ�งเป็น 
อาหารจานเดี�ยว
การเพิ�มรายไดใ้หก้บับรษิทัได ้สาํหรบัแบรนดต์่างประเทศอยูใ่นระหว่างการพจิารณาเพื�อให้

เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัมากที�สุด

- สาํหรบัแบรนดท์ี�จะนํามาพฒันาในปีนี�อกีแบรนดค์อื แบรนดท์ี�รูจ้กักนัด ี
เป็นแบรนดท์ี�ต้องยอมรบักนัว่าในช่วง
ในวนันี�บรษิทัจะนํามาพฒันาใหเ้ป็นในรปูแบบของ

ยงัคงมกีลิ�นอายของความเป็นไดโดมอน
กลบัมาใหค้วามชื�นชอบเหมอืนเช่นเคย และจะเป็นกลุ่มที�มรีายไดสู้งอนัจะมผีลต่อรายได้
ของบรษิทั 

ประธานไดก้ล่าวเสรมิว่า ในปีนี�ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาว่าควรจะเพิ�มแบรนด์เพื�อรองรบักลุ่มลูกคา้ที�

รายไดส้งูเพิ�มมากขึ�น โดยพจิารณาว่าไดโดมอนเป็นแบรนดท์ี�เหมาะสมและมฐีานเดมิของลูกคา้อยู่แลว้
จงึเหน็ควรที�จะนํามาพฒันาเพื�อเพิ�มกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย อนัจะเป็นการสรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัต่อไป

 นายสมพล ฤกษ์วบิูลยศ์ร ีไดช้ี�แจงใหท้ี�ประชุมทราบเกี�ยวกบัการดาํเนิน
บรษิทัไดร้ว่มในโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น โดยบรษิทัมนีโยบาย

และผูบ้รหิารได้รบัทราบในนโยบายดงักล่าว
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นไดท้นัตามกาํหนด 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึ�งมผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี�

 นายสมยศ ศกัดิ �ศรคีณุากร ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยไดส้อบถามเกี�ยวกบัแผนการตลาดในสว่น
ของการซื�อและการทาํโฆษณาผา่นสื�อ

 
นางสาวอณัทกิา ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีได้ชี�แจงว่าที�ผ่านมาจะเหน็ว่าการทําโฆษณา
งบประมาณไม่สงูแต่ไดผ้ลคอ่นขา้งด ีเป็นเครื�องมอืในการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างด ีแต่กจ็ะไม่ไดร้บั
ผลในทนัทีต่อยอดขาย ซึ�งในครั �งนี�บริษัทก็ได้วางกลยุทธ์ไว้แล้วแต่ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะ
ตอ้งการใหม้ผีลต่อเมื�อแคมเปญ

เลอืกช่องทางการนําเสนอ ซึ�งในปจัจุบนัไม่ใช่เพยีงช่อง 
(Digital) ที�ได้รบัความนิยมใกล้เคียงกันอีกหลายช่อง ทําให้ต้องมีการทบทวนมากขึ�น เพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี�ส ื�อทางด้านวิทยุก็เป็นสื�ออกีประเภทหนึ�งที�ยงัคงได้รบัความสนใจอยู่ใน
ปจัจุบนั กเ็ป็นอกีช่องทางหนึ�งในการประชาสมัพนัธข์องบรษิทั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

รบัพนักงานประจํามากขึ�น โดยจะเน้นในเรื�องของการพฒันาศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบังาน
สามารถปฏบิตังิานทดแทนกนัไดใ้นกรณีที�มกีารขาดงานเกดิขึ�น และที�สาํคญัคอืการพฒันา

ใหพ้นกังานสาขาไดรู้จ้กัการบรหิารจดัการภายในสาขา ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของการเตรยีม
อาหารต่างๆใหพ้อรองรบักบัลกูคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิาร ซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัของอาหารบุฟเฟต่์
เพราะเป็นการยากที�จะทราบไดว้่าลกูคา้แต่ละกลุ่มที�เขา้มาในแต่ละวนัจะมคีวามตอ้งการใน
อาหารประเภทใดมากน้อยเพยีงใด 

สาํหรบัในสว่นของแบรนดใ์หม่นั �น นายโชตวิทิย ์เตชะอบุล ไดเ้รยีนใหท้ี�ประชุมทราบดงันี�

แบรนด์ใหม่ที�จะนํามาพฒันาในปีนี�คือ ทูมาโท้ อิตาเลี�ยน คิทเช่น (Toomato Italian 
ซึ�งเป็น Fast Casual Dining โดยจะเป็นอาหารประเภทพาสตา้ พซิซ่า

อาหารจานเดี�ยว (A La Carte) ซึ�งจะมตีน้ทุนไม่สงูเท่ากบัอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ กจ็ะเป็น
การเพิ�มรายไดใ้หก้บับรษิทัได ้สาํหรบัแบรนดต์่างประเทศอยูใ่นระหว่างการพจิารณาเพื�อให้

เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัมากที�สุด 

รบัแบรนดท์ี�จะนํามาพฒันาในปีนี�อกีแบรนดค์อื แบรนดท์ี�รูจ้กักนัด ีอย่าง
เป็นแบรนดท์ี�ต้องยอมรบักนัว่าในช่วงอดตีที�ผ่านมา แบรนดน์ี�เป็นที�ไดค้วามนิยมอย่างสูง
ในวนันี�บรษิทัจะนํามาพฒันาใหเ้ป็นในรปูแบบของการสั �งอาหารจากเมนู (A La Carte

นอายของความเป็นไดโดมอน โดยเชื�อไดว้่ากลุ่มลูกคา้ที�เคยชื�นชอบแบรนดน์ี�จะ
กลบัมาใหค้วามชื�นชอบเหมอืนเช่นเคย และจะเป็นกลุ่มที�มรีายไดสู้งอนัจะมผีลต่อรายได้

ประธานไดก้ล่าวเสรมิว่า ในปีนี�ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาว่าควรจะเพิ�มแบรนด์เพื�อรองรบักลุ่มลูกคา้ที�

รายไดส้งูเพิ�มมากขึ�น โดยพจิารณาว่าไดโดมอนเป็นแบรนดท์ี�เหมาะสมและมฐีานเดมิของลูกคา้อยู่แลว้
จงึเหน็ควรที�จะนํามาพฒันาเพื�อเพิ�มกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย อนัจะเป็นการสรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัต่อไป

นายสมพล ฤกษ์วบิูลยศ์ร ีไดช้ี�แจงใหท้ี�ประชุมทราบเกี�ยวกบัการดําเนินการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นซึ�ง
บรษิทัไดร้ว่มในโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น โดยบรษิทัมนีโยบาย

และผูบ้รหิารได้รบัทราบในนโยบายดงักล่าว แต่ในปีนี�บรษิทัไม่ไดย้ื�นแบบแสดงตนเองเกี�ยวกบัการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นไดท้นัตามกาํหนด แต่กจ็ะดาํเนินการใหท้นัภายในปีนี� 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึ�งมผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี�

นายสมยศ ศกัดิ �ศรคีณุากร ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยไดส้อบถามเกี�ยวกบัแผนการตลาดในส่วน
การซื�อและการทําโฆษณาผา่นสื�อหลกั (Above the Line) ว่าบรษิทัมแีผนงานในส่วนนี�อยา่งไร

นางสาวอณัทกิา ฤกษ์วบิูลยศ์ร ีไดช้ี�แจงว่าที�ผ่านมาจะเหน็ว่าการทําโฆษณาออนไลน์ (
งบประมาณไม่สงูแต่ไดผ้ลคอ่นขา้งด ีเป็นเครื�องมอืในการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างด ีแต่กจ็ะไม่ไดร้บั

ยอดขาย ซึ�งในครั �งนี�บริษัทก็ได้วางกลยุทธ์ไว้แล้วแต่ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะ
แคมเปญพรอ้มแลว้สาํหรบัในเรื�องของสื�อในการนําเสนอนั �น นอกจากจะพจิารณา

เลอืกช่องทางการนําเสนอ ซึ�งในปจัจุบนัไม่ใช่เพยีงช่อง 3 5 7 9 เหมอืนเช่นเดมิ เพราะมชี่อง
ที�ได้รบัความนิยมใกล้เคียงกันอีกหลายช่อง ทําให้ต้องมีการทบทวนมากขึ�น เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี�ส ื�อทางด้านวิทยุก็เป็นสื�ออกีประเภทหนึ�งที�ยงัคงได้รบัความสนใจอยู่ใน
ทางหนึ�งในการประชาสมัพนัธข์องบรษิทั 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

รบัพนักงานประจํามากขึ�น โดยจะเน้นในเรื�องของการพฒันาศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบังาน
มกีารขาดงานเกดิขึ�น และที�สาํคญัคอืการพฒันา

ใหพ้นกังานสาขาไดรู้จ้กัการบรหิารจดัการภายในสาขา ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของการเตรยีม
อาหารต่างๆใหพ้อรองรบักบัลกูคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิาร ซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัของอาหารบุฟเฟต่์

ามาในแต่ละวนัจะมคีวามตอ้งการใน

สาํหรบัในสว่นของแบรนดใ์หม่นั �น นายโชตวิทิย ์เตชะอบุล ไดเ้รยีนใหท้ี�ประชุมทราบดงันี� 

oomato Italian 
พาสตา้ พซิซ่า แบบ

ซึ�งจะมตีน้ทุนไม่สงูเท่ากบัอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ กจ็ะเป็น
การเพิ�มรายไดใ้หก้บับรษิทัได ้สาํหรบัแบรนดต์่างประเทศอยูใ่นระหว่างการพจิารณาเพื�อให้

อย่างไดโดมอน ซึ�ง
ที�ผ่านมา แบรนดน์ี�เป็นที�ไดค้วามนิยมอย่างสูง 

A La Carte) แต่

โดยเชื�อไดว้่ากลุ่มลูกคา้ที�เคยชื�นชอบแบรนดนี์�จะ
กลบัมาใหค้วามชื�นชอบเหมอืนเช่นเคย และจะเป็นกลุ่มที�มรีายไดสู้งอนัจะมผีลต่อรายได้

ประธานไดก้ล่าวเสรมิว่า ในปีนี�ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาว่าควรจะเพิ�มแบรนด์เพื�อรองรบักลุ่มลูกคา้ที�ม ี

รายไดส้งูเพิ�มมากขึ�น โดยพจิารณาว่าไดโดมอนเป็นแบรนดท์ี�เหมาะสมและมฐีานเดมิของลูกคา้อยู่แลว้
จงึเหน็ควรที�จะนํามาพฒันาเพื�อเพิ�มกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย อนัจะเป็นการสรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัต่อไป 

การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นซึ�ง
บรษิทัไดร้ว่มในโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น โดยบรษิทัมนีโยบาย

แต่ในปีนี�บรษิทัไม่ไดย้ื�นแบบแสดงตนเองเกี�ยวกบัการ

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึ�งมผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี� 

นายสมยศ ศกัดิ �ศรคีณุากร ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยไดส้อบถามเกี�ยวกบัแผนการตลาดในสว่น
วา่บรษิทัมแีผนงานในส่วนนี�อยา่งไร 

(Online) นั �นใช้
งบประมาณไม่สงูแต่ไดผ้ลคอ่นขา้งด ีเป็นเครื�องมอืในการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างด ีแต่กจ็ะไม่ไดร้บั

ยอดขาย ซึ�งในครั �งนี�บริษัทก็ได้วางกลยุทธ์ไว้แล้วแต่ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะ
พรอ้มแลว้สาํหรบัในเรื�องของสื�อในการนําเสนอนั �น นอกจากจะพจิารณา

เหมอืนเช่นเดมิ เพราะมชี่องทวีดีจิติอล 
ที�ได้รบัความนิยมใกล้เคียงกันอีกหลายช่อง ทําให้ต้องมีการทบทวนมากขึ�น เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี�ส ื�อทางด้านวิทยุก็เป็นสื�ออกีประเภทหนึ�งที�ยงัคงได้รบัความสนใจอยู่ใน



  

 

 
 

 
 นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล

ประกอบการของบรษิทัวา่จะมแีนวโน้มในอยา่งไร
 

 ประธานได้ชี�แจงว่า ผลประกอบการในปีนี�มีแนวโน้มว่าจะดีขึ�น บรษิัทได้พจิารณาปิดสาขาที�มีผล
ประกอบการขาดทุน แมว้่าแต่ละสาขาจะ
บรษิทั ควรที�จะไปพฒันาในสาขาที�มศีกัยภาพมากกว่า อกีทั �งบรษิทัมแีผนกลยุทธ์ต่างๆที�จะสรา้งเสรมิ
ใหส้าขาเกดิรายไดแ้ละผลประกอบการที�ดยี ิ�งขึ�น

มติที�ประชุม    เนื�องจากวาระนี�เป็นวาระเพื�อรบัทราบ จงึไม่มกีา

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิให้
รายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�  

บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงนิดงักล่าวได้

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

บรษิทัไดม้กีารเปลี�ยนแปลงทางบญัชทีี�สาํคญั ดงันี�

1.  การเปลี�ยนแปลงนโยบายทางบญัชเีกี�ยวกบัการตรีาคาที�ดนิ จากราคาทุนเป็นราคาตลาดยุตธิรรม 

เพื�อใหมู้ลค่าที�ดนิเป็นราคาที�เป็นปจัจุบนั ทําใหมู้ลค่าที�ดนิเพิ�มขึ�น 
บาท เป็น 55.60 ลา้นบาท

2. การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีเกี�ยวกบัอายุกา
สอดคลอ้งกบัอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ั �น เนื�องจากสนิทรพัยด์งักล่าวมกีารตดัค่าเสื�อมราคา
เตม็มลูคา่แลว้ แต่ยงัมมีลูคา่จากการใชง้านอยู่ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงานจาก 

ปี และยานพาหนะ จาก 5 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

- สนิทรพัยร์วมเท่ากบั 695.48 
จาํนวน 96.20 ลา้นบาท ลดลง 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจํานวน 
ของที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ จํานวน 
รา้นสาขาจํานวน 2 รา้น และการตั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์ํานวน 
การดอ้ยค่าของส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าของรา้นสาขาที�มผีลประกอบการที�ขาดทุน และมี
แนวโน้มที�อาจปิดสาขา ในขณะเดยีวกนั มูลค่าที�ดนิเพิ�มขึ�น 

ทางบญัชเีกี�ยวกบัการตรีาคาที�ดนิ นอกจากนั �น มกีารลดลงของสทิธกิารเช่า 
จาํหน่ายสทิธกิารเช่า และการลดลงของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
ขาดทุนภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้จํานวน 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

อิทธิกุล ผู้ร ับมอบฉันทะจากนายทวีฉัตร จุฬางกูร ได้สอบถามเกี�ยวกับผล
ประกอบการของบรษิทัวา่จะมแีนวโน้มในอยา่งไรในปีต่อไป 

ประธานได้ชี�แจงว่า ผลประกอบการในปีนี�มีแนวโน้มว่าจะดีขึ�น บรษิัทได้พจิารณาปิดสาขาที�มีผล
ประกอบการขาดทนุ แมว้า่แต่ละสาขาจะมผีลประกอบการขาดทุนไม่มากแต่กเ็หน็ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ควรที�จะไปพฒันาในสาขาที�มศีกัยภาพมากกว่า อกีทั �งบรษิทัมแีผนกลยุทธ์ต่างๆที�จะสรา้งเสรมิ
ใหส้าขาเกดิรายไดแ้ละผลประกอบการที�ดยี ิ�งขึ�น 

เนื�องจากวาระนี�เป็นวาระเพื�อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

การเงิน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิใหน้างปาลรีฐั นุ่มนนท ์เจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ

บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจําปี ตาม
โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่านการสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้วโดยสาระสําคญัของ
 สรปุไดด้งันี� 

บรษิทัไดม้กีารเปลี�ยนแปลงทางบญัชทีี�สาํคญั ดงันี� 

การเปลี�ยนแปลงนโยบายทางบญัชเีกี�ยวกบัการตรีาคาที�ดนิ จากราคาทุนเป็นราคาตลาดยุตธิรรม 

เพื�อใหมู้ลค่าที�ดนิเป็นราคาที�เป็นปจัจุบนั ทําใหมู้ลค่าที�ดนิเพิ�มขึ�น 24.04 ลา้นบาท จาก 
ลา้นบาท 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีเกี�ยวกบัอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์บางรายการให้
สอดคลอ้งกบัอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ั �น เนื�องจากสนิทรพัยด์งักล่าวมกีารตดัค่าเสื�อมราคา
เตม็มลูคา่แลว้ แต่ยงัมมีลูคา่จากการใชง้านอยู่ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงานจาก 

5 ปี เป็น 5 – 15 ปี ทําใหค้า่เสื�อมราคาลดลงประมาณปีละ 20 

695.48 ลา้นบาท ลดลง 125.53 ลา้นบาท ประกอบดว้ย สนิทรพัย์หมุนเวยีน 
ลา้นบาท ลดลง 5.23 ลา้นบาท มาจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจํานวน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจํานวน 599.28 ลา้นบาท ลดลง 120.3 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่มาจากการลดลง
ของที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ จํานวน 88.74 ลา้นบาท เป็นผลจากการตดัคา่เสื�อมราคา การลดลงของ

รา้น และการตั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์ํานวน 11.19 
การด้อยค่าของส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าของรา้นสาขาที�มผีลประกอบการที�ขาดทุน และมี
แนวโน้มที�อาจปิดสาขา ในขณะเดยีวกนั มูลค่าที�ดนิเพิ�มขึ�น 24.04 ลา้นบาท จากการเปลี�ยนแปลงนโยบาย

ทางบญัชเีกี�ยวกบัการตรีาคาที�ดนิ นอกจากนั �น มกีารลดลงของสทิธกิารเช่า 8.55 ลา้นบาท จากการตดั
น่ายสทิธกิารเช่า และการลดลงของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี17.40 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย

ขาดทุนภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้จํานวน 12.46 ลา้นบาท  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ผู้ร ับมอบฉันทะจากนายทวีฉัตร จุฬางกูร ได้สอบถามเกี�ยวกับผล

ประธานได้ชี�แจงว่า ผลประกอบการในปีนี�มีแนวโน้มว่าจะดีขึ�น บรษิัทได้พิจารณาปิดสาขาที�มีผล
มผีลประกอบการขาดทุนไม่มากแต่กเ็หน็ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั ควรที�จะไปพฒันาในสาขาที�มศีกัยภาพมากกว่า อกีทั �งบรษิทัมแีผนกลยุทธ์ต่างๆที�จะสรา้งเสรมิ

นางปาลรีฐั นุ่มนนท ์เจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูนํ้าเสนอ

ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจําปี ตาม
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่านการสอบ

ยสาระสําคญัของงบการเงนิ 

การเปลี�ยนแปลงนโยบายทางบญัชเีกี�ยวกบัการตรีาคาที�ดนิ จากราคาทุนเป็นราคาตลาดยุตธิรรม 

ลา้นบาท จาก 31.56 ลา้น

รใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์บางรายการให้
สอดคลอ้งกบัอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ั �น เนื�องจากสนิทรพัยด์งักล่าวมกีารตดัค่าเสื�อมราคา
เตม็มลูค่าแลว้ แต่ยงัมมีลูคา่จากการใชง้านอยู่ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงานจาก 5 ปี เป็น 12 – 15 

20 กว่าลา้นบาท 

ลา้นบาท ประกอบดว้ย สนิทรพัย์หมุนเวยีน 
ลา้นบาท มาจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจํานวน 4.59 ลา้นบาท 

ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่มาจากการลดลง
ลา้นบาท เป็นผลจากการตดัคา่เสื�อมราคา การลดลงของ

11.19 ลา้นบาท ซึ�งเป็น
การดอ้ยค่าของส่วนปรบัปรุงอาคารตามสญัญาเช่าของรา้นสาขาที�มผีลประกอบการที�ขาดทุน และมี

ลา้นบาท จากการเปลี�ยนแปลงนโยบาย

ลา้นบาท จากการตดั
ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย



  

 

 
 

- หนี�สนิรวมจํานวน 572.14 
หมุนเวยีนจํานวน 452.64 
มเีงนิกูเ้บกิเกนิบญัชลีดลงไป 

ลดลง 52.40 ลา้นบาท บรษิทัยงัไดม้กีารชําระคนืเงนิกูก้รรมการจํานวน 
เงนิกูย้มืระยะสั �นเพิ�มขึ�น 78.70 
ไม่หมุนเวยีน จาํนวน 119.50 
การเงนิจํานวน 23.55 ลา้นบาท จากการ 
ลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาที�ดนิจํานวน 
จากการเปลี�ยนแปลงอายกุารใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์จาํนวน 

- สว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 123.34 
148.23 ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมอีงคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นมาจํานวน 
ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการตมีลูค่าที�ดนิเพิ�มขึ�น 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็  

- บรษิทัมรีายไดร้วม 2,068.51 

2,054.34 ลา้นบาท ลดลง 
แขง่ขนัยงัคงอยู่ในระดบัสูง ทําใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้โีปรโมชั �นส่วนลดราคาเพื�อกระตุ้นยอดขาย ส่งผล
กระทบใหร้ายไดจ้ากขายสุทธลิดลง นอกจาก
เนื�องจากรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชกิลดลงจาํนวน

ลดราคา ทาํใหข้ายบตัรสมาชกิไดล้ดลง 

- ตน้ทุนขายมจีํานวน 1,000 
ส่งเสรมิการขายของบรษิทัที�
และวตัถุดบิอาหาร ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายสุทธเิพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 
เป็นรอ้ยละ 48.69 สง่ผลทําใ

กาํไรขั �นตน้ลดลงจากรอ้ยละ

- คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 
โดยค่าใชจ่้ายทุกประเภทลดลง ซึ�งค่าใชจ่้าย
ซึ�งส่วนใหญ่จากการที�บรษิัทได้ทบทวนการตัดค่าเสื�อมราคาให้สอดคล้องกบัอายุการใช้งาน
สนิทรพัยบ์างรายการ ค่าใชจ้่าย
สาธารณูปโภคลดลง 8.60 

- ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 148.23 
กบัราคาสนิคา้และวตัถุดบิที�เพิ�มขึ�น นอกจากนั �น บรษิัทยงัได้มกีารตั �งค่าเผื�อด้อยค่าของสนิทรพัย ์
จาํนวน 11.19 ลา้นบาท และขาดทนุจากการปิดสาขาจํานวน 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจี

จงึทาํใหม้คี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

572.14 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเลก็น้อย ประมาณ 3.48 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี�สนิ
452.64 ลา้นบาท ลดลง 29.40 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลจากการ refinance 

มเีงนิกูเ้บกิเกนิบญัชลีดลงไป 32 ลา้นบาท และสว่นของหนี�สนิระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระภายใน

ลา้นบาท บรษิทัยงัไดม้กีารชําระคนืเงนิกูก้รรมการจํานวน 24.92 ลา้นบาท นอกจากนั �น 
78.70 ลา้นบาท จากการออกและเสนอขายตั �วแลกเงนิระยะสั �น บรษิทัมหีนี�สนิ

119.50 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32.87 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ�นของเงนิกูจ้ากสถาบนั
ลา้นบาท จากการ refinance และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มขึ�น 

ซึ�งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาที�ดนิจํานวน 4.81 ลา้นบาท และผลต่าง
จากการเปลี�ยนแปลงอายกุารใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์จาํนวน 5.73 ลา้นบาท 

123.34 ลา้นบาท ลดลง 129 ลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธใินปีที�ผ่าน
ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมอีงคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นมาจํานวน 

ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการตมีลูคา่ที�ดนิเพิ�มขึ�น  

2,068.51 ลา้นบาท ลดลง 97.20 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยรายไดจ้ากการขาย 

ลา้นบาท ลดลง 78.37 ล้านบาท เนื�องจากกําลงัซื�อที�ยงัไม่ฟื�นตวัเท่าที�ควร ในขณะที�การ
แขง่ขนัยงัคงอยู่ในระดบัสูง ทําใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้โีปรโมชั �นส่วนลดราคาเพื�อกระตุน้ยอดขาย ส่งผล
กระทบใหร้ายไดจ้ากขายสุทธลิดลง นอกจากนั �น บรษิทัมรีายไดอ้ื�น 14.17 ลา้นบาท ลดลง 
เนื�องจากรายไดจ้ากการขายบตัรสมาชกิลดลงจาํนวน 16.68 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลจากการจดัโปรโมชั �น

ลดราคา ทําใหข้ายบตัรสมาชกิไดล้ดลง  

1,000 ลา้นบาท ลดลงเพยีงเลก็น้อย จาํนวน 6.77 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผล
ส่งเสรมิการขายของบรษิทัที�ใหส้่วนลดราคาที�เพิ�มขึ�น ประกอบกบัการปรบัตวัเพิ�มขึ�นของราคาสนิคา้
และวตัถุดบิอาหาร ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายสทุธเิพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 

ทําใหก้ําไรขั �นตน้ลดลง 71.60 ล้านบาท เหลอื 1,054.10 ล้านบาท และอตัรา

กาํไรขั �นตน้ลดลงจากรอ้ยละ 52.78 เหลอืรอ้ยละ 51.31 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2559 มจีาํนวน 1,155.56 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 70.92
ทุกประเภทลดลง ซึ�งค่าใชจ้่ายหลกัที�ลดลง ไดแ้ก่ ค่าเสื�อมราคาลดลง 37.77 

จากการที�บรษิัทได้ทบทวนการตัดค่าเสื�อมราคาให้สอดคล้องกบัอายุการใช้งาน
ค่าใชจ้่ายพนักงานลดลง 11.99 ลา้นบาท จากจํานวนพนักงานที�ลดลง

8.60 ลา้นบาท  

148.23 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 53.23 ล้านบาท เนื�องจากรายไดร้วมที�ลดลง 
กบัราคาสนิคา้และวตัถุดบิที�เพิ�มขึ�น นอกจากนั �น บรษิัทยงัได้มีการตั �งค่าเผื�อด้อยค่าของสนิทรพัย ์

ลา้นบาท และขาดทนุจากการปิดสาขาจํานวน 11.42 ลา้นบาท รวมทั �ง บรษิทัยงัไดนํ้า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ออกการบนัทกึบญัชไีปก่อน 

จงึทาํใหม้คีา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 23.36 ลา้นบาท  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี�สนิ
refinance เงนิกู ้ทําให้

ลา้นบาท และสว่นของหนี�สนิระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

ลา้นบาท นอกจากนั �น 
ลา้นบาท จากการออกและเสนอขายตั �วแลกเงนิระยะสั �น บรษิทัมหีนี�สนิ

ลา้นบาท ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ�นของเงนิกูจ้ากสถาบนั
และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มขึ�น 10.77 

ลา้นบาท และผลต่าง

ลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธใินปีที�ผ่านมาจํานวน 
ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมอีงค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�นมาจํานวน 19.23 

นบาท ซึ�งประกอบด้วยรายไดจ้ากการขาย 

ล้านบาท เนื�องจากกําลงัซื�อที�ยงัไม่ฟื�นตวัเท่าที�ควร ในขณะที�การ
แขง่ขนัยงัคงอยู่ในระดบัสูง ทําใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้โีปรโมชั �นส่วนลดราคาเพื�อกระตุน้ยอดขาย ส่งผล

ลดลง 18.83 ลา้นบาท 
ซึ�งเป็นผลจากการจดัโปรโมชั �น

ซึ�งเป็นผลจากที�นโยบาย
การปรบัตวัเพิ�มขึ�นของราคาสนิคา้

และวตัถุดบิอาหาร ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายสทุธเิพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 47.22 
ล้านบาท และอตัรา

70.92 ลา้นบาท 
37.77 ลา้นบาท 

จากการที�บรษิัทได้ทบทวนการตัดค่าเสื�อมราคาให้สอดคล้องกบัอายุการใช้งานของ
จากจํานวนพนักงานที�ลดลง และค่า

ที�ลดลง ประกอบ
กบัราคาสนิคา้และวตัถุดบิที�เพิ�มขึ�น นอกจากนั �น บรษิัทยงัได้มกีารตั �งค่าเผื�อด้อยค่าของสนิทรพัย ์

ล้านบาท รวมทั �ง บรษิทัยงัไดนํ้า
ากผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ออกการบนัทกึบญัชไีปก่อน 



  

 

 
 

นอกจากนั �น บรษิทัมกีารบนัทกึบญัชกีําไรจากตี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจํานวน 

ลา้นบาท เหลอื 129.01 ลา้นบาท

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�เพิ�มเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิบ
สิ�นสดุวนัที� 31ธนัวาคม 2559 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิ 
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี    
  

หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  

  2) ในวาระนี� มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 
หุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสทุธิ

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิให้

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั
กาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม 
จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมจีํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
ไดแ้ละหกัสาํรองตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด 
คล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตทั �งนี�
จะตอ้งถกูนําเสนอเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมี
อาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้โดยรายงาน

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมี
148,226,976 บาท และขาดทนุเบด็เสรจ็ จํานวน 
ถอืหุ้นอนุมตังิดจดัสรรกําไรสุทธสิําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 
จ่ายเงนิปนัผล 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� 
การดาํเนนิงานประจาํปี 2559 เพื�อเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

นอกจากนั �น บรษิทัมกีารบนัทกึบญัชกีําไรจากตมีูลค่าที�ดนิ จํานวน 24.04 ลา้นบาท 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจํานวน 4.81 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัมขีาดทุนเบด็เสรจ็รวมลดลงอกี 

ลา้นบาท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่า
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�เพิ�มเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงนิ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�31 ธนัวาคม 2559 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,493,993 100 

0 0 

0 - 

0 0 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 11 ราย คดิเป็นจํานวน 90,110 หุน้ รวมจํานวนเสยีงของผูถ้อื
ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,493,993 เสยีง 

พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 เพื�อ

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

ในวาระนี� ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45 บรษิทัต้องจดัสรร
กาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม 
จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมจีํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิ
ไดแ้ละหกัสาํรองตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน 

ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตทั �งนี� มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที�อนุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผล
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมี

อาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ สําหรับปี
และขาดทนุเบด็เสรจ็ จํานวน 129,009,433 บาทคณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผู้

สําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ปรากฏว่า
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิดจดัสรรกําไรสุทธิ

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ลา้นบาท ซึ�งเมื�อหกัหนี�สนิ
ษทัมขีาดทุนเบด็เสรจ็รวมลดลงอกี 19.23 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
การเงนิ สาํหรบัปี

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

จํานวนเสยีงของผูถ้อื

เพื�อเป็นทนุสาํรอง

ดงันี�  

บรษิทัต้องจดัสรร
กาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม 

ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิ
แผนการลงทุน สภาพ

มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที�อนุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผล
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมี

ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ปี 2559 จํานวน 
เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผู้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
รกําไรสุทธสิาํหรบัผล



  

 

 
 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีตอินุมตังิดจดัสรรกาํไรสทุธิ

กฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
 
หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 
รางวลั เบี�ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืตามที�ที�
ประชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ

การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
คา่ตอบแทนกรรมการ เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการ
กรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนั และมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั และความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ

คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 
 

ค่าตอบแทน 
1) เบี�ยประชุม (บาท/ครั �งการเขา้ประชุม

คณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

2)  สทิธปิระโยชน์อื�น (บาท) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ที�ประชุมมมีตอินุมตังิดจดัสรรกาํไรสทุธสิาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 เพื�อเป็นทนุสาํรองตาม

กฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,493,793 99.9999 

200 0.0001 

0  

0 0.0000 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,493,993
 

พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2560 

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 30 กําหนดให้กรรมการมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบี�ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืตามที�ที�

การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิัทไม่ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทนกรรมการ เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรม

เคยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั และความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ

เสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมมตักิําหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

เป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาทเพิ�มขึ�นจากปี 2559 ดงันี�

ปี 2560 ปี 2559 
ครั �งการเขา้ประชุม)   

  

30,000 15,000 

15,000 10,000 

  

 15,000 10,000 

10,000   5,000 

รวมกบัเบี�ยประชมุ
ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 

ไม่ม ี

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

เป็นทุนสาํรองตาม

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

298,493,993 เสยีง 

กําหนดให้กรรมการมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบี�ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืตามที�ที�

คณะกรรมการพจิารณา
อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรม
เคยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั และความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ 

กําหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

ดงันี� 



  

 

 
 

 ทั �งนี� กรรมการบรหิารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั และ
จะไม่มสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม 
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2560 

มติที�ประชุม  การลงคะแนนในวาระนี� กรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ถอืว่าเป็นผูม้ี

สว่นไดเ้สยีพเิศษ จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระนี�
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม 
  2) ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะ

ทั �งหมด 199,022,493 เสยีง
99,471,500 เสยีง 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

ประธานไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีจงึขออนุญาตที�ประชุมใ

การมอบหมายใหน้ายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม
ในวาระนี�แทน เนื�องจากประธานเป็นหนึ�งในกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื�อใหท้ี�
ประชุมผูถ้อืพจิารณาเลอืกตั �งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไ
หรอืไม่เหน็ดว้ย ดงันั �น นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีจงึทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุมในวาระนี� และไดม้อบหมายให้

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีจึงขอเรยีนเชญินายอภชิยั เตชะอุบล และนายประสงค ์
วรารตันกุล ซึ�งเป็นกรรมการที�มสี่วนไดเ้สยี ออกจากที�ประชุม และนายอภชิยั เตชะอุบล ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ดว้ย ของดออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี�

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัพ

ประชุมสามญัประจําปีทุกครั �งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลท้ี�สดุกบัสว่น
เลอืกตั �งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ทั �งนี� กรรมการบรหิารที�ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆ 
จะไม่มสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่า
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

การลงคะแนนในวาระนี� กรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ถอืว่าเป็นผูม้ี

ดเ้สยีพเิศษ จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระนี�ที�ประชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

199,022,493 100 

0 0 

0 0 

0 0 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมด

ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม  
ในวาระนี� มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะที�มสีทิธิออกเสยีงในวาระนี� 

เสยีง ซึ�งไม่นบัคะแนนเสยีงของกรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระนี� จํานวน

 
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 2 ท่าน  

ประธานไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีจงึขออนุญาตที�ประชุมใ

การมอบหมายใหน้ายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม
ในวาระนี�แทน เนื�องจากประธานเป็นหนึ�งในกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื�อใหท้ี�
ประชุมผูถ้อืพจิารณาเลอืกตั �งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง ซึ�งไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคดัคา้น
หรอืไม่เหน็ดว้ย ดงันั �น นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีจงึทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุมในวาระนี� และได้มอบหมายให้

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีจึงขอเรยีนเชญินายอภชิยั เตชะอุบล และนายประสงค ์
วรารตันกุล ซึ�งเป็นกรรมการที�มสี่วนไดเ้สยี ออกจากที�ประชุม และนายอภชิยั เตชะอุบล ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ดว้ย ของดออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี� 

มหาชนจํากดัพ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 กําหนดไวว้่าในการ

ประชุมสามญัประจําปีทุกครั �งใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราถา้จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลท้ี�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระนั �
เลอืกตั �งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�นๆ 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

การลงคะแนนในวาระนี� กรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ถอืว่าเป็นผูม้ ี

2560 ตามที�เสนอมา 

จํานวนเสยีงทั �งหมด

ที�มสีทิธิออกเสยีงในวาระนี� 
ซึ�งไม่นบัคะแนนเสยีงของกรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระนี� จํานวน 

ประธานไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีจงึขออนุญาตที�ประชุมใน

การมอบหมายใหน้ายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ีกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม
ในวาระนี�แทน เนื�องจากประธานเป็นหนึ�งในกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื�อใหท้ี�

ปอกีวาระหนึ�ง ซึ�งไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคดัคา้น
หรอืไม่เหน็ดว้ย ดงันั �น นายสมพล ฤกษ์วบิูลย์ศร ีจงึทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุมในวาระนี� และไดม้อบหมายให้

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีจึงขอเรยีนเชญินายอภชิยั เตชะอุบล และนายประสงค ์
วรารตันกุล ซึ�งเป็นกรรมการที�มสี่วนไดเ้สยี ออกจากที�ประชุม และนายอภชิยั เตชะอุบล ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

กําหนดไวว้่าในการ

เป็นอตัราถา้จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รง
กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระนั �นอาจไดร้บั



  

 

 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2 ท่าน ดงันี� 

1. นายอภชิยั เตชะอุบล      

2. นายประสงค ์วรารตันกุล     

ทั �งนี� บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเชญิผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื�อรบั
การเลอืกตั �งเป็นกรรมการสาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี

2559 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคล

กระบวนการคดัเลอืกผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัไม่ไดผ้่าน
เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั �งคณะกรรมการ
สว่นไดเ้สยีไดร้ว่มกนัพจิารณาและเหน็ว่ากรรมการทั �งสองทา่น คอื นาย

เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น
บรษิทั นอกจากนั �น นายประสงค์ วรารตันกุล ซึ�งเ
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง
เลอืกตั �งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั �งสองท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง

ของกรรมการทั �งสองทา่น ตามรายละเอยีดที�ปรากฏใน

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมปร

สอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ
กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวา
เลอืกตั �งกรรมการเป็นรายคน 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีตอินุมตัเิลอืกตั �ง

เขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีครั �งหนึ�งทั �งสองท่าน 

1. นายอภิชยั เตชะอบุล
  

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 

ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษิทั มกีรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

 ประธานกรรมการ 

นายประสงค ์วรารตันกุล          กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทั �งนี� บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเชญิผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื�อรบั
การประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2560 ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถงึวนัที� 

นรายใดเสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการมายงับรษิทั

กระบวนการคดัเลอืกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัไม่ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั �งคณะกรรมการดงักล่าว อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรร

เหน็ว่ากรรมการทั �งสองทา่น คอื นายอภชิยั เตชะอบุลและนายประสงค ์วรารตันกุล

ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร
นอกจากนั �น นายประสงค์ วรารตันกุล ซึ�งเป็นผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการอสิระ สามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง จึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตั �งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั �งสองท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง

ของกรรมการทั �งสองทา่น ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่า

สอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ ในวาระนี�ผูด้าํเนินการประชุมจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
จากตําแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีครั �งหนึ�ง 2 ท่าน โดยออกเสยีงลงคะแนน

เลอืกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวา

ท่าน ตามที�เสนอมาดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

นายอภิชยั เตชะอบุล 

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

199,023,493 100 

0 0 

99,471,500 - 

0 0 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 1 ราย คดิเป็นจํานวน 1,000 หุน้ รวมจํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,494,993 เสยีง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ของบรษิทั มกีรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ      

ทั �งนี� บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเชญิผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื�อรบั
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม

มายงับรษิทั 

คณะกรรมการสรรหา 
ซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้ี
ยประสงค ์วรารตันกุล 

บรหิารงานของ
ป็นผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการอสิระ สามารถให้

จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตั �งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั �งสองท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง โดยขอ้มลู

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้

จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตั �ง
ท่าน โดยออกเสยีงลงคะแนน

จากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลบั

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

จํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้



  

 

 
 

2. นายประสงค ์วรารตันกลุ
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

หลงัจากไดป้ระกาศผลการลงมตเิรยีบรอ้ยแล้ว ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชญินายอภชิยั เตชะอุบล และ
นายประสงค์ วรารตันกุล กลบัเขา้หอ้งประชุม

 
วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอ

เพื�อใหเ้ป็นไปตามตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัพ
หุน้แต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2560 และเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีซึ�งคณะ

กรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืก บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั
สาํนักงานสอบบญัชทีี�มคีวามอสิระ มคีวามเชี�ยวชาญในการสอบบญัช ีและได้
ประกอบกบัมคี่าสอบบญัชทีี�เหมาะสม และเสนอใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี� เป็นผูท้ําการตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั

1. นายธนะวฒุ ิพบิูลยส์วสัดิ � ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 
ของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 

2. นายพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 
การเงนิของบรษิทั และ/หรอื 

3. นางสาวสุลลติ  อาจสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะ
การเงนิของบรษิทั และ/หรอื 

4. นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
การเงนิของบรษิทั  

ผูส้อบบญัชตีามรายชื�อที�เสนอมานั �นไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยี

หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร

พรอ้มทั �ง เสนอใหพ้จิารณากําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี
บญัชใีนปี 2559 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

นายประสงค ์วรารตันกลุ 
 

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,494,993 100.0000 

0 0.0000 

0  

0 0.0000 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,494,993
 

หลงัจากไดป้ระกาศผลการลงมตเิรยีบรอ้ยแล้ว ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชญินายอภชิยั เตชะอุบล และ
นายประสงค์ วรารตันกุล กลบัเขา้หอ้งประชุม 

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

ผูด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัพ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อื
และกําหนดค่าสอบบญัชทีุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี

และเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีซึ�งคณะ

กรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืก บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2560 
สาํนักงานสอบบญัชทีี�มคีวามอสิระ มคีวามเชี�ยวชาญในการสอบบญัช ีและไดป้ฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบอย่างด ี
ประกอบกบัมคี่าสอบบญัชทีี�เหมาะสม และเสนอใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี� เป็นผูท้ําการตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 ซึ�งเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิ
ของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั �งแต่ปี 2556 และ/หรอื 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ
หรอื  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ
หรอื  

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

ผูส้อบบญัชตีามรายชื�อที�เสนอมานั �นไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย

หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร 

พรอ้มทั �ง เสนอใหพ้จิารณากาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 1,240,000 บาท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

298,494,993 เสยีง 

หลงัจากไดป้ระกาศผลการลงมตเิรยีบรอ้ยแล้ว ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชญินายอภชิยั เตชะอุบล และ

 

ซึ�งกําหนดใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อื
ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี

และเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีซึ�งคณะ 

2560 เนื�องจากเป็น
ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งด ี

ประกอบกบัมคี่าสอบบญัชทีี�เหมาะสม และเสนอใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี� เป็นผูท้ําการตรวจสอบและ

ซึ�งเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิ

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อื

บาทเท่ากบัคา่สอบ



  

 

 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความคดิเห็น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี�

กาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมตัแิต่งตั �งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั โดย นายธนะวุฒ ิพบิลูยส์วสัดิ � ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 และ/หรอืนายพจน์ อศัวสนัตชิยั
นางสาวสุลลติ อาจสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 
บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัใิหก้ําหนดค่าสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

ประจําปี 2560 เป็นจํานวน 1,240,000 บาท ตามที�เสนอ
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

 
หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 

ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั จาํนวน 

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

เนื�องจากบรษิทัจะเสนอใหท้ี �ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงั
รายละเอยีดที�จะปรากฎในวาระที� 9 และเพื�อใหเ้ป็นไปตาม
จาํกดั พ.ศ. 2535ซึ�งกาํหนดว่า บรษิทัจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้
ไดร้บัชําระคา่หุน้ครบถว้นแลว้ บรษิทัจงึมคีวามจําเป็นที�จะตอ้งลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 111,650,000 บาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 
ไม่จําหน่ายออก จํานวน 40,600,000 หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
บรษิทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลด
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี�กรมพฒันาธุรกิจ
พาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน   
 แบ่งออกเป็น 
 มลูคา่หุน้ละ 

 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธิ �  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคดิเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุ้น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี� ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและ

งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั โดย นายธนะวุฒ ิพบิลูยส์วสัดิ � ผูส้อบบญัชี

หรอืนายพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 
นางสาวสุลลติ อาจสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 และ/หรอื นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบ

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งเป็น
ผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัใิหก้ําหนดค่าสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

บาท ตามที�เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�  

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,495,193 100 
0 0 
0 - 
0 0 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�ม 1 ราย คดิเป็นจํานวน 2,000 หุน้ รวมจํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,495,193 เสยีง 

 
ทุนจดทะเบยีนของบริษทั จาํนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ�มเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

เนื�องจากบรษิทัจะเสนอใหท้ี �ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ �มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงั
เพื�อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 136 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

ซึ�งกาํหนดว่า บรษิทัจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ลว้ไดเ้มื�อหุน้ทั �งหมดไดอ้อกจําหน่ายและ
ไดร้บัชําระคา่หุน้ครบถว้นแลว้ บรษิทัจงึมคีวามจําเป็นที�จะตอ้งลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 10,150,000 

บาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 101,500,000 บาทโดยตดัหุน้สามญัที�ยงั
หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาทและแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
ลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ให้บุคคลที�

การจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี�กรมพฒันาธุรกิจการคา้
พาณชิย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 

  101,500,000 บาท (หนึ�งรอ้ยหนึ�งลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
 406,000,000 หุน้  (สี�รอ้ยหกลา้นหุน้) 

       0.25 บาท (ยี�สบิหา้สตางค)์ 

 406,000,000 หุน้  (สี�รอ้ยหกลา้นหุน้) 

 - ไม่ม ี–  หุน้ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุ้น
ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและ

งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั โดย นายธนะวุฒ ิพบิลูยส์วสัดิ � ผูส้อบบญัชี

4891 และ/หรอื 
นนิสา งามบวัทอง ผูส้อบ

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งเป็น
ผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัใิหก้ําหนดค่าสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

จํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้

และแก้ไขเพิ�มเติม

ทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

เนื�องจากบรษิทัจะเสนอใหท้ี �ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงั
ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

ลว้ไดเ้มื�อหุน้ทั �งหมดไดอ้อกจําหน่ายและ
10,150,000 บาท 

บาทโดยตดัหุน้สามญัที�ยงั
และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง

ทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ให้บุคคลที�
การคา้ กระทรวง



  

 

 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�

จาํนวน 10,150,000 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 
ทะเบยีนดงักล่าว 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ
  

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการ

ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
  2) ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 
 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป 

จาํนวน 20,300,000 บาท 

สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักล่าว

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป 
หมุนเวยีนในกจิการ และ/หรอื เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัในอนาคต และ
เพิ�มทุนจดทะเบยีนจํานวน 20,300,000
สามญัจาํนวน 81,200,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 
เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี�กรมพฒันาธุรกจิ
แกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 
 แบ่งออกเป็น  
 มลูคา่หุน้ละ 
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุน้สามญั 
 หุน้บุรมิสทิธิ � 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 10,150,000 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอื

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวตามที�เสนอมาดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,495,193 100 

0 0 

0 0 

0 0 

มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ

และมสีทิธอิอกเสยีง  
ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,495,193

พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 

บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 

สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

ผูด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) มวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นทุน
หรอื เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัในอนาคต และ/หรอืชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทั โดย

20,300,000บาท จากเดมิ 101,500,000 บาท เป็น 121,800,000บาท โดยออกเป็นหุน้
าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 

เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี�กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีํานาจ
แกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 

   121,800,000 บาท (หนึ�งรอ้ยยี�สบิเอด็ลา้นแปดแสนบาท) 
 487,200,000 หุน้  (สี�รอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสองแสนหุน้) 

            0.25 บาท (ยี�สบิหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 

 487,200,000 หุน้  (สี�รอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสองแสนหุน้) 
       - ไม่ม ี–  หุน้ 

ถอืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้ือหุน้
และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอื

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

จํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้

298,495,193 เสยีง 

(General Mandate) 

และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้

มวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นทุน
หรอืชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทั โดย

บาท โดยออกเป็นหุน้
และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 

เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการ
กระทรวงพาณิชย ์มอีํานาจ

 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
เพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 



  

 

 
 

แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 
บรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนดงักล่าว

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป 

20,300,000 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 
ดงักล่าวตามที�เสนอมาดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�
  

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการ

ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
2) ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป 

จาํนวนไม่เกิน 81,200,000 

สดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

(Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป 
มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
อาํนาจทั �วไป (General Mandate) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 
ชําระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 
ชําระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั
ไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาตํ�า 
72/2558 เรื�องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดย
ราคาเสนอขายจะไม่ตํ�ากว่าราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อย
กว่าเจด็วนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย
หุน้ และบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เร ื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

(General Mandate) จํานวน 20,300,000 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีนดงักล่าว 

เพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 

และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีน
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,495,093 100 

100 0 

0 0 

0 0 

มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ
และมสีทิธอิอกเสยีง  

ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,495,193

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 

81,200,000 หุ้นมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเสนอขายให้ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม

(Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และบคุคลในวงจาํกดั

จาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น 

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกนิ 81,200,000 
รอ้ยละ 20 ของทุนชําระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการมมีตใิหเ้พิ�มทุนแบบ

มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที�
ชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้(Right Offering) 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที�
อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement)โดยราคาที�เสนอขายจะตอ้ง

ไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาตํ�า ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ
เรื�องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดย

ราคาเสนอขายจะไม่ตํ�ากว่าราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อย
กว่าเจด็วนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เร ื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
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และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง

(General Mandate) จาํนวน 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีน

จํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้

298,495,193เสยีง 

(General Mandate) 

ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

หุ้น และบคุคลในวงจาํกดั

81,200,000 หุน้
ณ วนัที�คณะกรรมการมมีตใิหเ้พิ�มทุนแบบมอบ

ของทุนจดทะเบยีนที�
 

ของทุนจดทะเบยีนที�
โดยราคาที�เสนอขายจะตอ้ง

ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 
เรื�องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดย

ราคาเสนอขายจะไม่ตํ�ากว่าราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อย
กว่าเจด็วนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เร ื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ



  

 

 
 

ทั �งนี� มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจดงันี�

 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่ม
บุคคลใดก่อน หรอืใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้รวมถึงมอีํานาจในการกําหนด
ราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย รายละเอยีด
สามญัเพิ�มทนุ 

 เขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งดาํเนินการต่าง
เกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน

 ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจั
ซึ�งรวมถงึตดิต่อ และยื�นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง และนําหุน้สามญัเพิ�มทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ 

เมื�อมกีารจดัสรรหุน้เพิ�มทนุโดยวธิกีารที� 
ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 
81,200,000 หุน้ หากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อผูถ้ือหุน้รายเดมิตาม 
ส่วนที�เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 
จํานวนหุน้ไม่เกนิ 40,600,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิีการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจํากดั 
ตาม (2) ทุนชาํระแลว้ในส่วนที�เพิ�มขึ�นจะมจีาํนวนไม่เกิ
มตใิหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจาํนวนหุน้ไม่เกนิ 

ทั �งนี� การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนใหด้ําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที�บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
ในครั �งถดัไป หรอืภายในวนัที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้ง
ถงึก่อน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ

แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 
ใหผู้้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
(Private Placement) จํานวนไม่เกนิ 40,600,000

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป 

ไม่เกนิ 81,200,000 หุน้มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 
จาํนวนไม่เกนิ 40,600,000 หุน้ และบุคคลในวงจํากดั
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 
 

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ทั �งนี� มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจดงันี� 

พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่ม
บุคคลใดก่อน หรอืใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้รวมถึงมอีํานาจในการกําหนด
ราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย รายละเอยีดและเงื�อนไขอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งดาํเนินการต่าง
เกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจั
ซึ�งรวมถงึตดิต่อ และยื�นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง และนําหุน้สามญัเพิ�มทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เมื�อมกีารจดัสรรหุน้เพิ�มทนุโดยวธิกีารที� (1) และ (2) แลว้ ทุนชาํระแลว้ในสว่นที�เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนรวมกนั
ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 

หุน้ หากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้รายเดมิตาม (1) 
ที�เพิ�มขึ�นจะมีจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็น

หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากดั 
ทุนชาํระแลว้ในสว่นที�เพิ�มขึ�นจะมจีาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนชําระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมี

มตใิหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจาํนวนหุน้ไม่เกนิ 40,600,000 หุน้  

การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนใหด้ําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที�บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
ในครั �งถดัไป หรอืภายในวนัที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครั �งถดัไป แลว้แต่วนัใดจะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุน้
สอบถาม และแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

(General Mandate) จาํนวนไม่เกนิ 81,200,000 หุน้มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25
 (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 40,600,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากดั

40,600,000 หุน้ 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) 

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาทเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้
หุน้ และบุคคลในวงจํากดั(Private Placement) จํานวนไม่เกนิ 40,600,000 หุน้

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,495,093 100 
100 0 

0 - 
0 0 
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พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่ม
บุคคลใดก่อน หรอืใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้รวมถึงมอีํานาจในการกําหนด

และเงื�อนไขอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้

ขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งดาํเนินการต่างๆ อนั

ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุน 
ซึ�งรวมถงึตดิต่อ และยื�นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง และนําหุน้สามญัเพิ�มทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ทุนชาํระแลว้ในสว่นที�เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนรวมกนั
ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 

) ทุนชําระแล้วใน
ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็น

หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิีการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจํากดั 
ของทุนชําระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมี

การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนใหด้ําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที�บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครั �งถดัไป แลว้แต่วนัใดจะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุน้
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

0.25 บาทเสนอขาย
หุ้น และบุคคลในวงจํากดั 

(General Mandate) จํานวน

ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
หุน้ตามที�เสนอมา



  

 

 
 

หมายเหตุ 1) มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการ

ลงคะแนน  
  2) ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 
 
วาระที� 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายไุม่เกิน 

ประธานไดเ้ชญิใหผู้ด้าํเนนิการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี�

การออกและเสนอขายหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี�
 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุน้กู้ชนิดระบุชื�อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื�อ ประเภทดอ้ยสทิธิหรอืไม่ด้อยสทิธ ิมีหรอืไม่มี
หลักประกัน มีหรอืไม่ผู้คํ�าประกัน มีหรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาด 
มลูคา่การเสนอขาย : วงเงนิรวมไม่เกนิ 

ขายเพยีงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ในกรณีที�มกีาร
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนกาํหนด และ

หุน้กูชุ้ดใหม่เพิ�มเตมิได ้โดยมลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ตอ้งไม่เกิ
500,000,000 

อตัราดอกเบี�ย : ขึ�นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคร ั �งและปจัจยัอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้ง 

อาย ุ : ไม่เกนิ 4 ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู้
สกุลเงนิ : สกุลเงนิบาท และ

การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

: ผูถ้ือหุ้นกู้อาจมีหรอืไม่มีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนกําหนด และ
หรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไข
ของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครั �ง

วตัถุประสงค ์ : เพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ
ลกัษณะหมุนเวยีน 
ประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทั �วไป 

Placement) และ
และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ
ขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู้

เงื�อนไขอื�น ๆ : การออกและเสนอขายหุน้กู้ 
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั �ง
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

มตใินวาระนี�จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ในวาระนี� มจีาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,495,193

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายไุม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 

ผูด้าํเนินการประชุมเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม ดงันี� 

การออกและเสนอขายหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี� 

หุน้กู้ชนิดระบุชื�อผูถ้ือหรอืไม่ระบุชื�อ ประเภทดอ้ยสทิธิหรอืไม่ด้อยสทิธ ิมีหรอืไม่มี
หลักประกัน มีหรอืไม่ผู้คํ�าประกัน มีหรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาด  
วงเงนิรวมไม่เกนิ 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพยีงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ในกรณีที�มกีาร
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนกาํหนด และ/หรอืหุน้กูค้รบกาํหนด บรษิทัสามารถออกและเสนอขาย

หุน้กูชุ้ดใหม่เพิ�มเตมิได ้โดยมลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ตอ้งไม่เกิ
500,000,000 บาท  
ขึ�นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละครั �งและปจัจยัอื�นๆที�

ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้
สกุลเงนิบาท และ/หรอืสกุลเงนิตราต่างประเทศในจํานวนที�เทยีบเท่า 

ผูถ้ือหุ้นกู้อาจมีหรอืไม่มีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนกําหนด และ/หรอืบรษิทัอาจมี
หรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไข
ของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครั �ง 
เพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัและ/หรอืขยายกจิการ และ/หรอืชาํระคนืหนี� 

เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ/หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ
ลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูใ้นประเทศ และ
ประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทั �วไป (Public Offering) และ/หรอืผูล้งทุนในวงจํากดั 

และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ 
หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ/หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคบัใช้ใน
ขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู ้
การออกและเสนอขายหุน้กู้ จะขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที�ออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั �งรวมถงึปจัจยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

298,495,193 เสยีง 

500,000,000 บาท 

หุน้กู้ชนิดระบุชื�อผูถ้ือหรอืไม่ระบุชื�อ ประเภทด้อยสทิธิหรอืไม่ด้อยสทิธ ิมีหรอืไม่มี
หลักประกัน มีหรอืไม่ผู้คํ�าประกัน มีหรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความ

บาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพยีงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ในกรณีที�มกีาร

หรอืหุน้กูค้รบกําหนด บรษิทัสามารถออกและเสนอขาย

หุน้กู้ชุดใหม่เพิ�มเตมิได ้โดยมลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ตอ้งไม่เกนิวงเงนิ 

ขึ�นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคร ั �งและปจัจยัอื�นๆที�

หรอืบรษิทัอาจมี
หรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไข

หรอืชาํระคนืหนี�  

หรอืเป็นโครงการ และ/หรอืใน
โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูใ้นประเทศ และ/หรอืต่าง 

หรอืผูล้งทุนในวงจํากดั (Private 

หรอืผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ 
ที�กําหนดใน

หรือประกาศ
หรอืประกาศ

หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องที�มีผลบังคบัใช้ใน

จะขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที�ออก



  

 

 
 

การมอบอาํนาจ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจ ดงัต่อไปนี�

- กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรา
เสนอขายหุน้กูใ้นส่วนที�ยงัไม่กําหนด และดาํเนินการใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตาม
กฎหมาย

- แต่งตั �งที�ปรกึษาหรอืบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืตลาดรองใดๆรวมถงึ
ดาํเนินการอื�นใดกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

- เขา้เจรจาทาํความตกลง ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 

- ดาํเนินการใดๆทั �
ดงักล่าวจนแลว้เสรจ็

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในวาระนี�

ไม่เกนิ 4 ปี ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตพิจิารณาอนุมตัิ

บาทตามที�เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี�
  

มตทิี�ลง 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 
 
หมายเหต ุ1) มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการ

ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
  2) ในวาระนี�มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 

 
วาระที� 12 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็
 

นายสมยศ ศกัดิ �ศรคีุณากร สมาคมส่งเสริ
ผลกระทบต่อโครงสรา้งผูถ้อืหุน้หรอืไม่ และบรษิทัมนีโยบายอยา่งไรเกี�ยวกบัสภาพคล่อง และการชาํระหนี�
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บุคคลที�ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจ ดงัต่อไปนี� 

กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นส่วนที�ยงัไม่กําหนด และดาํเนินการใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตาม
กฎหมาย 

แต่งตั �งที�ปรกึษาหรอืบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืตลาดรองใดๆรวมถงึดาํเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูล และ
ดาํเนินการอื�นใดกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

เขา้เจรจาทาํความตกลง ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 

ดําเนินการใดๆทั �งปวงตามที�จําเป็นและสมควร เพื�อการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าวจนแลว้เสรจ็ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในวาระนี� ประธานจงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้อายุ

500,000,000 บาท 

ที�ประชุมมมีตพิจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ อายุไม่เกนิ 4 ปี ในวงเงนิไม่เกนิ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ คดิเป็นรอ้ยละ 

298,494,793 99.9999 

400 0.0001 

0 0 

0 0 

มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ

และมสีทิธอิอกเสยีง  
ในวาระนี�มจีํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งหมด 298,495,193

เปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ ปรากฏวา่มผีู้

นายสมยศ ศกัดิ �ศรคีุณากร สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า การแปลี�ยนแปลงผูถ้อืหุ้นมี
ผลกระทบต่อโครงสรา้งผูถ้อืหุน้หรอืไม่ และบรษิทัมนีโยบายอยา่งไรเกี�ยวกบัสภาพคล่อง และการชําระหนี�
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หรือบุคคลที�ได้ร ับมอบหมายจาก

ยละเอยีดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นส่วนที�ยงัไม่กําหนด และดาํเนินการใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตาม

แต่งตั �งที�ปรกึษาหรอืบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นําหุน้กู้
ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ดาํเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูล และ

เขา้เจรจาทาํความตกลง ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง  

งปวงตามที�จําเป็นและสมควร เพื�อการออกและเสนอขายหุน้กู้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคดิเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
การออกและเสนอขายหุน้กู ้อายุ

ปี ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 

จํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้

298,495,193เสยีง 

เพิ�มเตมิ ปรากฏวา่มผีูซ้กัถามดงันี� 

มผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า การแปลี�ยนแปลงผูถ้อืหุน้มี
ผลกระทบต่อโครงสรา้งผูถ้อืหุน้หรอืไม่ และบรษิทัมนีโยบายอยา่งไรเกี�ยวกบัสภาพคล่อง และการชาํระหนี� 



  

 

 
 

ประธานไดช้ี�แจงใหท้ราบว่าการเขา้มาถอืหุน้ในครั �งนี�เป็นไปดว้ยความเขา้ใจอนัด ี
ซึ�งกนัและกนั จุดประสงคเ์พื�อทาํใหบ้รษิทัมผีลกําไรในการดาํเนินการและสามารถจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ได้ สําหรบัประเด็นสภาพคล่องและการชําระหนี�นั �น บรษิทัยงัไม่มผีลกระทบมากนักเพยีงแต่ใน
ปจัจุบนัผลกระทบกระทบที�เกดิขึ�นมาจากการผดินัดชําระของตั �ว
จากบรษิทัอื�นๆทาํใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งมมีาตรการเขม้งวดมากยิ�งขึ�น และผูล้งทนุเองกจ็ะมรีะมดัระวงั
ในการลงหุน้ ซึ�งจะมผีลต่อการออกหุน้กูใ้นธุรกจิอยู่บา้ง
 

 ประธานไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ว่ามคีาํถามหรอืความเหน็ใดเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
เรื�องอื�นใดหรอืสอบถามเพิ�มเตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุมและขอบคณุผูถ้อืหุน้
มาเขา้รว่มประชุมในครั �งนี� 

 
ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.  

 
 

 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประธานไดช้ี�แจงใหท้ราบว่าการเขา้มาถอืหุน้ในคร ั �งนี�เป็นไปดว้ยความเขา้ใจอนัด ีเขา้มาเพื�อช่วยเหลอื
ซึ�งกนัและกนั จุดประสงคเ์พื�อทาํใหบ้รษิทัมผีลกําไรในการดาํเนินการและสามารถจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ได้ สําหรบัประเด็นสภาพคล่องและการชําระหนี�นั �น บรษิทัยงัไม่มผีลกระทบมากนักเพยีงแต่ใน
ปจัจุบนัผลกระทบกระทบที�เกดิขึ�นมาจากการผดินัดชําระของตั �วแลกเงนิ (Bill of Exchange: B
จากบรษิทัอื�นๆทําใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งมมีาตรการเขม้งวดมากยิ�งขึ�น และผูล้งทนุเองกจ็ะมรีะมดัระวงั
ในการลงหุน้ ซึ�งจะมผีลต่อการออกหุน้กูใ้นธุรกจิอยูบ่า้ง 

ประธานไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ว่ามคีาํถามหรอืความเหน็ใดเพิ�มเตมิหรอืไม่ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
เรื�องอื�นใดหรอืสอบถามเพิ�มเตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุมและขอบคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ผูร้บัมอบฉนัทะ

    

  

 
 (นายอภชิยั เตชะอุบล) 
 ประธานในที�ประชมุ 
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เขา้มาเพื�อช่วยเหลอื
ซึ�งกนัและกนั จุดประสงคเ์พื�อทาํใหบ้รษิทัมผีลกําไรในการดาํเนินการและสามารถจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ได้ สําหรบัประเด็นสภาพคล่องและการชําระหนี�นั �น บรษิทัยงัไม่มผีลกระทบมากนักเพยีงแต่ใน
Bill of Exchange: B/E) 

จากบรษิทัอื�นๆทาํใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งมมีาตรการเขม้งวดมากยิ�งขึ�น และผูล้งทนุเองกจ็ะมรีะมดัระวงั

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
ผูร้บัมอบฉนัทะที�สละเวลา


