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รำยนำมผู้แทนจำก บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ตัวแทนกำรรับจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
1. คุณปรารถนา เมฆเกรี ยงไกร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร

เริ่มกำรประชุม
นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง และ โดยการมอบ
ฉันทะรวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน จานวน 178,849,192 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน จานวน 30,087,859 หุ้น) นับจานวน
หุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.97 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 307,407,762 หุ้น
นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทัง้
ด้ วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดครบเป็
ั้
น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทา
หน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2559

นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงว่าในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะรวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจานวนหุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
67.97 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 307,407,762 หุ้น และได้ ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่
ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการงดออกเสียง หรื อ ไม่เห็น
ด้ วยในวาระใด ขอให้ กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุป
คะแนนเสียง สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อ ไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมตั ิ
นางรัตนา มะโนมงคลกุล ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมก่อนการประชุมแล้ ว
นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ก่อนที่จะลงคะแนนในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่มอีกจานวน 1 คน จานวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 91 คน (ผู้ถือหุ้น 54 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจานวน
หุ้นได้ 208,937,061 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.97 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 307,407,762 หุ้น
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วยจานวน
208,457,061 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.77
- ไม่เห็นด้ วยจานวน
0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
- งดออกเสียงจานวน 480,000
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.23
- บัตรเสีย
0
หมำยเหตุ มีผ้ สู งั เกตการณ์จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ชมรมอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ให้ ข้อสังเกตว่าในการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากการประกาศคะแนนเสียงแล้ วจะต้ องแสดงผลบนหน้ าจอให้ ปรากฏอย่างชัดแจ้ งในที่สาธารณะ นาง
รัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้ ประกาศคะแนนเสียงการลงมติ พร้ อมทังแสดงผลการออกเสี
้
ยงลงมติของวาระที่ 1 อีกครัง้ หนึ่ง
ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2
วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ให้ แก่ กลุ่มผู้ถือ
หุ้ นเดิมของบริ ษัท จำกทุ นจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บำท ทุ นจดทะเบียนชำระแล้ ว
307,407,762 บำท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ใหม่ เป็ นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1.00 บำท และ พิจำรณำอนุ มัติกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่ เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอขำยให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำส่ วน 3 หุ้นสำมัญเดิม ต่ อ 1 หุ้นสำมัญใหม่

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของบริ ษัทเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริ ษัท และการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทในอดีต ซึง่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติม ว่าผล
ขาดทุนของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นนัน้ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก จากรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้ อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมและการ
ด้ อยค่าค่าความนิยมที่เกิ ดจากการลงทุน ในบริ ษั ทย่อยซึ่ง มีผลประกอบการขาดทุน ดังนัน้ ในปี นีบ้ ริ ษัทจึงมี การปรั บ
โครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทเพื่อลดค่าใช้ จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการทาธุรกิจ
ในวาระที่ 2 นี ้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะทังสิ
้ ้น 93 คน (ผู้ถือหุ้น 56 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจานวนหุ้นได้ 209,027,065 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
68.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 307,407,762 หุ้น และได้ ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่
ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการงดออกเสียง หรื อ ไม่เห็น
ด้ วยในวาระใด ขอให้ กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ ้น และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุ ป
คะแนนเสียง สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อ ไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมตั ิ
ในระหว่างรอการแสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 บนหน้ าจอนัน้ ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม ก่อนที่จะเริ่ มพิจารณาวาระที่ 2
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามถึง สาเหตุของการขาดทุน แนวโน้ มของผลประกอบการ และความ
คืบหน้ าในการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ได้ ตอบข้ อซักถามว่าที่ผา่ นมาตัวเลขจากการขาดทุนเกิดจากรายการพิเศษ เช่น ค่าลิขสิทธิ์เกม รวมทังการลงทุ
้
นซื ้อบริ ษัท
ในต่างประเทศ ซึ่งได้ ตงด้
ั ้ อยค่าของสินทรัพย์ ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนความคืบหน้ าในการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทนัน้ ได้
ดาเนินการไปบ้ างแล้ ว เช่น ในประเทศไทยได้ มีการเลิก บริ ษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชาระบัญชี ในประเทศมาเลเซียอยู่ใน
ระหว่างการขอภาษี คืนก่อนการเลิกบริ ษัท ซึง่ คาดว่าแนวโน้ มของผลประกอบการหลังจากนี ้จะค่อยๆ ดีขึ ้นตามลาดับ
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนว่าต้ องการนาเงินไปใช้ ในส่วนใด
ซึง่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทไม่ได้ มีแผนการลงทุนใน
โครงการใดๆ เป็ นพิเศษ แต่ต้องการนามาใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัท
คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามถึงหลักเกณฑ์คดั เลือกการลงทุน อีกทังให้
้ ข้อแนะนาแก่บริ ษัทถึงการปั น
ผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่าบริ ษัททัว่ ไปจะมีการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากผลกาไรและ market rate ซึ่งจะมีการกันเงินไว้ สว่ น
หนึ่งเผื่อมีความต้ องการใช้ เงินในอนาคตด้ วย หากมีกาไรไม่ควรปั นผลทังหมด
้
ซึ่งนายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธาน
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รับข้ อแนะนาดังกล่าวไว้ พิจารณา และชี ้แจงเกี่ยวกับประเด็นการคัดเลือกการ
ลงทุนว่าบริ ษัทมีการตังคณะท
้
างาน ที่ปรึ กษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาที่เหมาะสม ก่อนขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ
มีผ้ ถู ื อหุ้นสอบถามถึงวิธีการคัดเลือกเกมของบริ ษัท ซึ่ง นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการได้
อธิบายถึงวิธีการคัดเลือกลงทุนในเกมว่า บริ ษัทพิจารณาจากผู้พฒ
ั นาเกมที่มีชื่อเสียง รวมถึงประวัติความสาเร็ จในอดีต
และความสาเร็ จของเกมนันๆ
้ ในต่างประเทศ นอกจากนี ้บริ ษัทมี Game Tester ที่ช่วยประเมินเกมอีกด้ วย
ในการด าเนิ น การประชุ ม วาระที่ 2 นางรั ต นา มะโนมงคลกุล ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากทุนจดทะเบียนเดิมและชาระแล้ ว 307,407,762 บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
บริ ษัท และ มีมติให้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินจานวน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทังจ
้ านวน หรื อ เป็ นคราว ๆ ไป ในอัตรำส่ วน 3 หุ้นสำมัญ
เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้ ตดั เศษหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในรำคำเสนอขำย 1 บำทต่ อหุ้น
ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่จะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีห้ นุ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมด
้
แล้ วเท่านัน้ โดยหลักเกณฑ์สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
 ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนคงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของ
ตนและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงความจานงขอจอง

ซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ ปัดเศษของหุ้น
นันทิ
้ ้ง)
 ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย จะได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายนันๆ
้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ ปัด
เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว และ (ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุน
คงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) อยูอ่ ีก ให้ จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินว่าสิทธิแต่ละ
ราย และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
โดยจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน (ข) นี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรร
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด
จะต้ องไม่ท าให้ ผ้ ูถื อหุ้น ที่จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนเกิ นกว่า สิท ธิ รายใด ถื อ ครองหุ้นของบริ ษัท ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ
เข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัด การถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธี ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่
21พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 จะได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และกาหนดวันจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559
นอกจากนี ้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มี
มติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การ หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื ้อ ระยะเวลาในการ
จองซื ้อ วิธีการจองซื ้อ การชาระค่าจองซื ้อ และ/หรื อ การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ การดาเนินการต่างๆ
อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุ้นเข้ าจดทะเบียน

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
กับการดังกล่าวได้ รวมถึง การดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ
ประการ อาทิ การเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการเสนอขายการจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อัน
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อ ข้ อความใน
เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ รวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนาส่งข้ อมูลเอกสาร
หลักฐานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
มติ อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 307,407,762 บาท
ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริ ษัท และ มีมติให้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินจานวน 102,469,254
หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทัง้
จานวน หรื อ เป็ นคราวๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้
ตัดเศษหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนัน้ ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) และ
มอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การ หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากประธานกรรมการบริ ษัท
หรื อ กรรมการผู้จดั การ ตามที่ได้ เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วยจานวน
- ไม่เห็นด้ วยจานวน
- งดออกเสียงจานวน
- บัตรเสีย

208,547,065
0
480,000
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.77
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.23

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ แจ้ งว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจด

ทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,877,016 บาท เพื่อให้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

409,877,016 บาท (สีร่ ้ อยเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

409,877,016 หุ้น (สีร่ ้ อยเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาทถ้ วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

409,877,016 หุ้น (สีร่ ้ อยเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(-หุ้น)”

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม หลังจากนัน้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
มติ อนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
และมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การ หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากประธานกรรมการ
บริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การ มีอานาจในการทา และ/หรื อ ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การดาเนินการต่างๆ อัน
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าวได้ ทกุ ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วยจานวน
- ไม่เห็นด้ วยจานวน
- งดออกเสียงจานวน
- บัตรเสีย

208,547,065
0
480,000
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.77
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.23

วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
นางรัตนา มะโนมงคลกุล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อ เสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรื อเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ
กล่าวปิ ดประชุม เวลา 17.00 น.

…........................................
(นายตัน เตียว ลิม)
ประธำนที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้ อง

….......................................................................
(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการ
กรรมการ

