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เร่ิมกำรประชุม 
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เลขานกุารบริษัท ได้แถลงวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบ

ฉนัทะรวม 90 คน (ผู้ ถือหุ้น 53 คน จ านวน 178,849,192 หุ้น  ผู้ รับมอบฉนัทะ 37 คน จ านวน 30,087,859 หุ้น) นบัจ านวน

หุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 307,407,762 หุ้น 

  นายตนั เตียว ลมิ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้
ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะ ไมน้่อยกวา่ 25 คน และเกินกวา่1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิดประชมุ และมอบหมายให้ นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เลขานกุารบริษัท ท า
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2559 
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เลขานกุารบริษัท ได้แถลงวา่ในวาระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ 
โดยการมอบฉนัทะรวม 90 คน (ผู้ ถือหุ้น 53 คน ผู้ รับมอบฉนัทะ 37 คน) นบัจ านวนหุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 307,407,762 หุ้น และได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่
ประชมุวา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการงดออกเสยีง หรือ ไมเ่ห็น
ด้วยในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุป
คะแนนเสยีง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือ ไมง่ดออกเสยีง ถือวา่อนมุตั ิ
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุก่อนการประชมุแล้ว  
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม 
 
หมำยเหตุ ก่อนที่จะลงคะแนนในวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจ านวน 1 คน จ านวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 91 คน (ผู้ ถือหุ้น 54 คน ผู้ รับมอบฉนัทะ 37 คน) นบัจ านวน
หุ้นได้ 208,937,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 307,407,762 หุ้น 
 
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
 



มติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วยจ านวน 208,457,061 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77 
- ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0  
- งดออกเสยีงจ านวน  480,000   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.23 
- บตัรเสยี  0  
 

หมำยเหตุ มีผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ชมรมอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ให้ข้อสงัเกตวา่ในการออกเสยีง
ลงคะแนน นอกจากการประกาศคะแนนเสียงแล้วจะต้องแสดงผลบนหน้าจอให้ปรากฏอย่างชดัแจ้งในที่สาธารณะ นาง
รัตนา มะโนมงคลกลุ จึงได้ประกาศคะแนนเสยีงการลงมติ พร้อมทัง้แสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 อีกครัง้หนึ่ง
ในระหวา่งการพิจารณาวาระท่ี 2 
 
วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
307,407,762 บำท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ใหม่เป็นจ ำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และ พิจำรณำอนุมัติกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถอืหุ้น (Right Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่  

 
 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ ได้ชีแ้จงข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัทเก่ียวกบัทนุจดทะเบียนบริษัท และการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทในอดีต  ซึง่นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าผล
ขาดทนุของบริษัทที่เกิดขึน้นัน้ โดยสว่นใหญ่มีสาเหตหุลกัจากรายการพิเศษท่ีเก่ียวกบัการด้อยค่าค่าลิขสิทธ์ิเกมและการ
ด้อยค่าค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน ดังนัน้ในปีนีบ้ริษัทจึงมีการปรับ
โครงสร้างของกลุม่บริษัทเพื่อลดคา่ใช้จ่ายและเพิ่มความคลอ่งตวัในการท าธุรกิจ 
 
 ในวาระท่ี 2 นี ้นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะทัง้สิน้ 93 คน (ผู้ ถือหุ้น 56 คน ผู้ รับมอบฉันทะ 37 คน) นบัจ านวนหุ้นได้ 209,027,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
68.00 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 307,407,762 หุ้น และได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่
ประชมุวา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็น
ด้วยในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึน้ และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุป
คะแนนเสยีง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือ ไมง่ดออกเสยีง ถือวา่อนมุตัิ 
 
 ในระหว่างรอการแสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 บนหน้าจอนัน้ ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถาม ก่อนที่จะเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 2 
 
 คณุจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามถึงสาเหตุของการขาดทุน แนวโน้มของผลประกอบการ และความ
คืบหน้าในการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



ได้ตอบข้อซกัถามวา่ที่ผา่นมาตวัเลขจากการขาดทนุเกิดจากรายการพิเศษ เช่น ค่าลิขสิทธ์ิเกม รวมทัง้การลงทนุซือ้บริษัท
ในต่างประเทศ ซึ่งได้ตัง้ด้อยค่าของสินทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทนัน้ ได้
ด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น ในประเทศไทยได้มีการเลิกบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ในประเทศมาเลเซียอยู่ใน
ระหวา่งการขอภาษีคืนก่อนการเลกิบริษัท ซึง่คาดวา่แนวโน้มของผลประกอบการหลงัจากนีจ้ะคอ่ยๆ ดีขึน้ตามล าดบั 
 
 คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิ่มเตมิถึงจดุประสงค์ของการเพิ่มทนุวา่ต้องการน าเงินไปใช้ในสว่นใด 
ซึง่นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่าบริษัทไมไ่ด้มีแผนการลงทนุใน
โครงการใดๆ เป็นพิเศษ  แตต้่องการน ามาใช้ในการด าเนินงานของบริษัท 
 
 คณุคณณฏัฐ์ ยนต์หงส์ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามถึงหลกัเกณฑ์คดัเลอืกการลงทนุ อีกทัง้ให้ข้อแนะน าแก่บริษัทถงึการปัน
ผลแก่ผู้ ถือหุ้นว่าบริษัททัว่ไปจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลก าไรและ  market rate ซึ่งจะมีการกนัเงินไว้สว่น
หนึ่งเผ่ือมีความต้องการใช้เงินในอนาคตด้วย หากมีก าไรไม่ควรปันผลทัง้หมด ซึ่งนายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธาน
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้รับข้อแนะน าดงักลา่วไว้พิจารณา  และชีแ้จงเก่ียวกบัประเด็นการคดัเลือกการ
ลงทุนว่าบริษัทมีการตัง้คณะท างาน ที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาที่เหมาะสม  ก่อนขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
  
 มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงวิธีการคดัเลือกเกมของบริษัท ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้ จัดการได้
อธิบายถึงวิธีการคดัเลือกลงทนุในเกมว่าบริษัทพิจารณาจากผู้พฒันาเกมที่มีช่ือเสียง รวมถึงประวตัิความส าเร็จในอดีต 
และความส าเร็จของเกมนัน้ๆ ในตา่งประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทมี Game Tester  ที่ช่วยประเมินเกมอีกด้วย 
 
  ในการด าเนินการประชุมวาระที่ 2  นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน
จากทนุจดทะเบียนเดิมและช าระแล้ว 307,407,762 บาท ให้เป็นทนุจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจ ำนวน 102,469,254 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจ
บริษัท และ มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุไม่เกินจ านวน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวน หรือ เป็นคราว ๆ ไป  ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญ

เดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ตดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) ในรำคำเสนอขำย 1 บำทต่อหุ้น 
ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิที่จะได้รับการ
จดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมด
แล้วเทา่นัน้ โดยหลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิมีดงัตอ่ไปนี ้

 

 ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของ
ตนและช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจอง



ซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้) 
 

 ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ก) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิรายนัน้ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการค านวณให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว และ (ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทุน
คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตาม (ก) อยูอ่ีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินว่าสิทธิแต่ละ
ราย และยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่า
สทิธิแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่คงเหลือให้แก่ผู้ที่จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน (ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการ
จดัสรร 
 
อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้ นของบริษัท ใน
ลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดั การถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

 
โดยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 

21พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 จะได้รับสทิธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทก็ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และก าหนดวนัจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนในวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ถงึ วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 
นอกจากนี ้เพื่อความคลอ่งตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้างต้น  คณะกรรมการบริษัทยงัได้มี
มติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท  หรือ กรรมการผู้จดัการ หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการออก การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น การจองซือ้ ระยะเวลาในการ
จองซือ้ วิธีการจองซือ้ การช าระค่าจองซือ้ และ/หรือ การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ การด าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้นเข้าจดทะเบียน



เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เก่ียวข้อง
กบัการดงักลา่วได้ รวมถึง การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วได้ทกุ
ประการ อาทิ การเปลีย่นแปลงระยะเวลาการเสนอขายการจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วได้ตามที่เห็นสมควร  รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือ ข้อความใน
เอกสารรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตัิให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และการน าสง่ข้อมลูเอกสาร
หลกัฐานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
 
มติ อนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 307,407,762 บาท 
ให้เป็นทนุจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมเ่ป็นจ านวน 102,469,254 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจบริษัท และ มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุไม่เกินจ านวน 102,469,254 
หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้
จ านวน หรือ เป็นคราวๆ ไป ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้
ตดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนัน้ ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) และ
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริษัท 
หรือ กรรมการผู้จดัการ ตามที่ได้เสนอมาทกุประการ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

- เห็นด้วยจ านวน 208,547,065 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77 
- ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0  
- งดออกเสยีงจ านวน  480,000   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.23 
- บตัรเสยี  0 

 
 
 
 
 



วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ ได้แจ้งวา่ สบืเนื่องจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจด

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

กฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  409,877,016 บาท  (สีร้่อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสบิหกบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น   409,877,016 หุ้น  (สีร้่อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสบิหกหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ   1 บาท   (หนึง่บาทถ้วน) 

โดยแบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั   409,877,016 หุ้น (สีร้่อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสบิหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ   - หุ้น   (-หุ้น)” 

 
 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม หลงัจากนัน้ นางรัตนา มะโนมงคลกลุ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
 
มติ อนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท   
และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการ
บริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการ มีอ านาจในการท า และ/หรือ ลงนามในเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง การด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิดงักลา่วได้ทกุประการ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

- เห็นด้วยจ านวน 208,547,065 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77 
- ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0  
- งดออกเสยีงจ านวน  480,000   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 0.23 
- บตัรเสยี  0 

 
 
 
 
 



 
วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ 
 
 นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  
 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และ 
กลา่วปิดประชมุ เวลา 17.00 น. 
 
 

…........................................ 
(นายตนั เตยีว ลมิ) 
ประธำนที่ประชุม 
 
 

รับรองวา่ถกูต้อง 
 
 
…....................................................................... 
 
(นายปราโมทย์ สดุจิตพร)  (นายเลศิชาย กนัภยั) 
กรรมการ    กรรมการ 


