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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 

ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ

 2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 3. นายเลิศชาย กันภัย กรรมการ

 4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

 5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

 1. นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

 2. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ

 3. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการ

 4. นายวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ

 5. นางสาวยุพิน จันมาธิกรกุล ผู้อำานวยการ

 6. นางสาววรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้อำานวยการ

รายนามผู้แทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.)  

ผู้สอบบัญชี

 1. คุณนันท์มนัส มานะสกุล Senior Associate

รายนามผู้แทนจาก LS Horizon Limited ที่ปรึกษากฎหมาย

 1. คุณครุ สุขเจริญ Partner

 2. คุณระย้า ผกากรอง Lawyer

รายนามผู้แทนจากบริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำากัด ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 1. คุณปรารถนา เมฆเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เริ่มการประชุม

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริษัท ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะ รวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน จำานวน 178,849,192 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน จำานวน 30,087,859 หุ้น) นับจำานวน

หุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำานวน 307,407,762 หุ้น

 นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่

เป็นผู้ดำาเนินการประชุม

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริษัท ได้แถลงว่าในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดย

การมอบฉันทะ รวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจำานวนหุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

67.97 ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำานวน 307,407,762 หุ้น และได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่

ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย

ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือข้ึน ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง 

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ขอใหท้ีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาป ี2559 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อน

การประชุมแล้ว

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไมม่ผีูถื้อหุ้นสอบถาม

เพิ่มเติม

หมายเหตุ : ก่อนที่จะลงคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำานวน 1 คน จำานวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งส้ิน 91 คน (ผู้ถือหุ้น 54 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน)  

นับจำานวนหุ้นได้ 208,937,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำานวน 

307,407,762 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีคะแนนเสียง

ดังนี้

- เห็นด้วยจำานวน 208,457,061 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77

- ไม่เห็นด้วยจำานวน 0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0

- งดออกเสียงจำานวน 480,000 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.23

- บัตรเสีย 0

หมายเหตุ : มผีูสั้งเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย ชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ ใหข้้อสงัเกตว่า ในการออกเสียง

ลงคะแนน นอกจากการประกาศคะแนนเสียงแล้วจะต้องแสดงผลบนหน้าจอให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งในที่

สาธารณะ นางรัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้ประกาศคะแนนเสียงการลงมติ พร้อมทั้งแสดงผลการออกเสียงลง

มติของวาระที่ 1 อีกครั้งหนึ่งในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ใหแ้กก่ลุม่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

จากทุนจดทะเบยีนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบยีนชำาระแลว้ 307,407,762 บาท ใหเ้ปน็ทุนจดทะเบยีน 

409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำานวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ไดช้ี้แจงข้อมลูเบือ้งตน้ของบริษัทเก่ียวกับทนุจดทะเบยีนบริษัท และการจา่ยเงินปนัผลของ

บริษัทในอดีต ซึ่งนายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลขาดทุน

ของบริษัททีเ่กิดข้ึนนัน้ โดยส่วนใหญม่สีาเหตหุลกัจากรายการพิเศษทีเ่ก่ียวกับการดอ้ยคา่คา่ลขิสิทธิเ์กมและการดอ้ยคา่คา่ความ

นิยมที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นในปีนี้บริษัทจึงปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการทำาธุรกิจ

 ในวาระที่ 2 นี้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการ

มอบฉันทะทั้งสิ้น 93 คน (ผู้ถือหุ้น 56 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจำานวนหุ้นได้ 209,027,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.00 

ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำานวน 307,407,762 หุ้น และได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยในวาระใด 

ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น และทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำาหรับผู้ถือ

หุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ

 ในระหว่างรอการแสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 บนหน้าจอนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระที่ 2

 คณุจณิพกัตร์ พรพบิลูย ์ผูถื้อหุน้ไดซั้กถามถึงสาเหตขุองการขาดทุน แนวโนม้ของผลประกอบการ และความคบืหนา้

ในการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อ

ซักถามว่า ทีผ่า่นมาตวัเลขจากการขาดทนุเกิดจากรายการพิเศษ เช่น คา่ลขิสทิธิเ์กม รวมทัง้การลงทนุซ้ือบริษัทในตา่งประเทศ 

ซ่ึงไดต้ัง้ดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ไว้เรียบร้อยแลว้ ส่วนความคบืหนา้ในการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทนัน้ ไดด้ำาเนนิการไปบา้งแลว้ 

เช่น ในประเทศไทยได้มีการเลิกบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี ในประเทศมาเลเซียอยู่ในระหว่างการขอภาษีคืนก่อน

การเลิกบริษัท ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของผลประกอบการหลังจากนี้จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำาดับ

 คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพ่ิมเติมถึงจุดประสงค์ของการเพ่ิมทุนว่าต้องการนำาเงินไปใช้ในส่วนใด 

ซ่ึงนายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้ีแจงว่าบริษัทไม่ได้มีแผนการลงทุนใน

โครงการใด ๆ เป็นพิเศษ แต่ต้องการนำามาใช้ ในการดำาเนินงานของบริษัท

 คณุคณณฏัฐ ์ยนตห์งส ์ผูถื้อหุน้ไดซั้กถามถึงหลกัเกณฑค์ดัเลอืกการลงทนุ อกีทัง้ให้ข้อแนะนำาแก่บริษัทถึงการปนัผล

แก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัททั่วไปจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลกำาไรและ market rate ซึ่งจะมีการกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเผื่อ

มีความต้องการใช้เงินในอนาคตด้วย หากมีกำาไรไม่ควรปันผลทั้งหมด ซึ่งนายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับข้อแนะนำาดังกล่าวไว้พิจารณา และช้ีแจงเก่ียวกับประเด็นการคัดเลือกการลงทุนว่า บริษัทมี

การตั้งคณะทำางาน ที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาที่เหมาะสม ก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการ

 มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวิธีการคัดเลือกเกมของบริษัท ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้อธิบาย

ถึงวิธีการคัดเลือกลงทุนในเกมว่า บริษัทพิจารณาจากผู้พัฒนาเกมที่มีชื่อเสียง รวมถึงประวัติความสำาเร็จในอดีต และความ

สำาเร็จของเกมนั้น ๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทมี Game Tester ที่ช่วยประเมินเกมอีกด้วย

 ในการดำาเนินการประชุมวาระที่ 2 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน

เดมิและชำาระแลว้ 307,407,762 บาท ใหเ้ปน็ทนุจดทะเบยีน 409,877,016 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมเ่ปน็จำานวน 

102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริษัท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



10

ไม่เกินจำานวน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอ

ขายในคราวเดียวกันทั้งจำานวน หรือเป็นคราว ๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของ

หุน้จากการคำานวณ ใหต้ดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) ในราคาเสนอขาย 1 บาทตอ่หุน้ ในการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสัดสว่น

การถือหุ้นน้ัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีกำาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) 

โดยผูถื้อหุน้เดมิทีจ่องซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ทีจ่องซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ตอ่เมื่อมหุ้ีนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

มีดังต่อไปนี้

• ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดัง

กล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความจำานงในการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน และชำาระค่าจองซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำานวนที่แสดงความจำานงขอจองซือ้เกินกวา่สิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษ

ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

• ในกรณทีีม่หุ้ีนสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืนอ้ยกว่าหุน้ทีจ่องซ้ือเกินกว่าสทิธ ิ(ก) ผูถื้อหุน้ทีจ่องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่า

สิทธแิตล่ะราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดมิของผูถื้อหุน้ทีจ่องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธริาย

นั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำานวนหุ้นสามัญ

เพ่ิมทนุทีม่สีทิธไิดรั้บการจดัสรรจะไมเ่กินจำานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทีผู่ถื้อหุ้นแตล่ะรายจองซ้ือและชำาระคา่จองซ้ือแลว้ 

และ (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำานวณ ให้ปัดเศษของ

หุน้นัน้ทิง้) โดยจำานวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุทีม่สิีทธไิดรั้บการจดัสรรจะไมเ่กินจำานวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุทีผู่ถื้อหุน้แตล่ะราย

จองซ้ือและชำาระคา่จองซ้ือแลว้ ทัง้นี ้ให้ดำาเนนิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทีค่งเหลอืใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

  อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะ

ต้องไม่ทำาให้ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพ่ิมข้ึนจนถึง

หรือข้ามผา่นจดุทีต่อ้งทำาคำาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามทีก่ำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด

ทนุที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธกีารในการเข้าถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงำากิจการ และในลกัษณะ

ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับของบริษัท

 โดยกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ  

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำาหนดวันจองซ้ือหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 นอกจากนี ้เพื่อความคลอ่งตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามข้างตน้ คณะกรรมการบริษัทยัง

ไดม้มีตอินมุตัใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบอำานาจใหป้ระธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบคุคล

ที่ได้รับมอบอำานาจจากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการ

จองซื้อ การชำาระค่าจองซื้อ และ/หรือการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็นและ

สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำาหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และการจดทะเบยีนตอ่หนว่ยงานใด ๆ  ของรัฐทีเ่ก่ียวข้องกับการดงักลา่วได ้รวม

ถึงการดำาเนนิการใด ๆ  อนัจำาเปน็และเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วไดท้กุประการ อาท ิการเปลีย่นแปลง

ระยะเวลาการเสนอขายการจองซ้ือและรับชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การกำาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ

ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ



11

การออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในคร้ังนี ้ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำาหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือ

บริคณห์สนธิ และ/หรือคำาขอต่าง ๆ และ/หรือดำาเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไมม่ผีูถื้อหุ้นสอบถาม

เพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 307,407,762 บาท 

ใหเ้ปน็ทนุจดทะเบยีน 409,877,016 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหมเ่ปน็จำานวน 102,469,254 หุน้ มลูคา่

ทีต่ราไว้หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อใช้เปน็เงินทนุหมนุเวียนในธรุกิจบริษัท และมมีตใิหจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทนุไมเ่กินจำานวน 

102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอ

ขายในคราวเดียวกันทั้งจำานวน หรือเป็นคราว ๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำานวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน

ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) และมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้

เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำานวน 208,547,065 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77

- ไม่เห็นด้วยจำานวน  0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0

- งดออกเสียงจำานวน  480,000  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.23

- บัตรเสีย 0

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด

ทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,877,016 บาท เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทถ้วน)

  409,877,016 หุ้น (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)

 แบ่งออกเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 409,877,016 หุ้น (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไมม่ผีูถื้อหุ้นสอบถาม
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เพิ่มเติม หลังจากนั้น นางรัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท และมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจาก

ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ดัการ มอีำานาจในการทำา และ/หรือลงนามในเอกสารตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 

การดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ทุก

ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำานวน 208,547,065 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77

- ไม่เห็นด้วยจำานวน  0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียงจำานวน  480,000  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.23

- บัตรเสีย 0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าว

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

 …........................................

 (นายตัน เตียว ลิม)

 ประธานที่ประชุม

 รับรองว่าถูกต้อง

 …................................. ….................................

 (นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)

 กรรมการ กรรมการ


