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บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ที่ 11- 12  
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ ์(02) 513-9060 ทะเบยีนเลขที ่0107557000292 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2558  

สถานที่  ณ เลขที่ 1010 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้ที่ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

วันที่และเวลา วนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 เวลา 10.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวดวงกมล ใสสี เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เลขานกุารในที่ประชมุ แจ้งให้ที่ประชมุทราบถงึข้อมลู
เก่ียวกบัจ านวนทนุและหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน  5,400,000,000 บาท (ห้าพนัสีร้่อยล้านบาท) 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 4,000,000,000 บาท (สีพ่นัล้านบาท) 

หุ้นสามญัที่จ าหนา่ยแล้ว 4,000,000,000 หุ้น (สีพ่นัล้านหุ้น) 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 

นายสมชยั บญุน าศิริ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับ
ผู้ ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชุมรวม 7 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 4,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึง่
ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2558 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2558 ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสิง่ที่สง่
มาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งได้
จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้
เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสยีงลงคะแนน 

ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระที่ 2 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  
4/2557 เมื่อวนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป ( Initial Public Offering) และน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยได้อนมุตัิให้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,650,000,000 (หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,750,000,000 (สามพนัเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน) บาท เป็นจ านวน 5,400,000,000 (ห้าพนัสี่ร้อย
ล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,650,000,000 (หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท โดยอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักลา่วจ านวนไม่เกิน 
250,000,000 (สองร้อยห้าสบิล้าน) หุ้น ให้แก่ นายวินยั เตียวสมบรูณ์กิจ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิม และอนมุตัิ
ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,400,000,000 (หนึง่พนัสีร้่อยล้าน) หุ้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการเสนอขาย
และจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 250,000,000 (สองร้อยห้า
สิบล้าน) หุ้น ให้แก่นายวินยั เตียวสมบรูณ์กิจ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2557 (“มติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เดิม”) 

ในการนี ้เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทมหาชนที่ได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ทจ. 28/2551”) โดยขณะนี ้บริษัทอยู่ระหว่างรอการพิจารณาค าขอ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากส านกังาน ก.ล.ต. และคาดว่าน่าจะเสนอขายแล้วเสร็จภายใน
เดือนสงิหาคม 2558 ดงันัน้ โดยผลของ ทจ. 28/2551 ดงักลา่ว ระยะเวลาที่บริษัทจะขายหุ้นสามญัเพิ่ม
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ทนุให้แล้วเสร็จจึงอาจเกินก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2557 
ของบริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 สงิหาคม 2557  

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถออกเสนอและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่
ประชาชนเป็นการทัว่ไปได้ตามที่ ทจ. 28/2551 ก าหนดไว้ ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณา
อนมุตัิวาระตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกครัง้ ดงันี ้

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติเร่ืองเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่ วไป ( Initial 
Public Offering) 

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุทราบวา่ ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้
แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
เว้นแตหุ่้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยนัน้เป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้น 

 ทัง้นี ้ตามมติอนุมตัิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เดิมนัน้ บริษัทยงัคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยงัไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) หุ้น ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,400,000,000 (ห้าพนัสี่ร้อยล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000,000,000 (สี่พนัล้าน) บาท 
โดยการตดัหุ้นของบริษัทที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
1,400,000,000 (หนึง่พนัสีร้่อยล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,400,000,000 (ห้าพนัสีร้่อย
ล้าน) บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 4,000,000,000 (สี่พนัล้าน) บาท โดยการตดัหุ้นของบริษัทที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 1,400,000,000 (หนึง่พนัสีร้่อยล้าน) หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่
 มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.2  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2.1 โดยให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 4,000,000,000 บาท (สีพ่นัล้านบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,000,000,000 หุ้น (สีพ่นัล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,000,000,000 หุ้น (สีพ่นัล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -        หุ้น  (-)” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นของบริษัทที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยทัง้หมด ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์
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สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระยะเวลาที่บริษัทจะขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering) แล้วเสร็จอาจเกินก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่
บริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเดิมของบริษัท ดงัรายละเอียดที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบข้างต้น ดังนัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทซึง่เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ ทจ. 28/2551 

 ในการนี ้บริษัทจึงจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่
ร้อยล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,000,000,000 (สี่พนัล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,400,000,000 (ห้าพนัสีร้่อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,400,000,000 
(หนึ่งพันสี่ร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering) 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก
จ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,000,000,000 (สี่
พนัล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,400,000,000 (ห้าพนัสี่ร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,400,000,000 (หนึง่พนัสีร้่อยล้าน) หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2.3 โดยให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 5,400,000,000 บาท (ห้าพนัสีร้่อยล้านบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,400,000,000  หุ้น (ห้าพนัสีร้่อยล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 5,400,000,000  หุ้น (ห้าพนัสีร้่อยล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -        หุ้น  (-)” 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรม
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พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ
ทั่วไปครัง้แรก (Initial Public Offering) 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,000,000,000 (สี่พนัล้าน) 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,400,000,000 (ห้าพนัสีร้่อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท จึงขอเสนอต่อที่
ประชมุเพื่อให้ความเห็นชอบการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2.3 โดย
ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 1,400,000,000 (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้าน) หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 (หนึง่) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering)  

 ในการนี ้ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ 
การก าหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน การ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้
แรก (Initial Public Offering) (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียว ข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และการแต่งตัง้ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาต่าง ๆ 
และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่
หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering) ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.6 พิจารณาอนุมตัิการน าหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ จากการท่ีบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก ( Initial 
Public Offering) เนื่องจากมติอนมุตัิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เดิมครบก าหนดระยะเวลา  1 ปี ตาม
ข้อก าหนดของทจ. 28/2551 ดังนัน้ ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อให้มีตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบการน าหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  



 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1              
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเห็นชอบการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้าง ต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,000,000,000 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชมุ
พิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณ 
ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น 

   

ปิดประชมุเวลา 11.15 น.   

 

             -นายสมชยั บญุน าศริ- 

 (นายสมชยั บญุน าศิริ) 
 ประธานที่ประชมุ 


