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ที่ CS.009/2563 

          วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย : 

1. รายงานประจ าปี 2562 
2. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
4. ประวตัิกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ   
5. รายละเอียดผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563  
6. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข.และแบบ ค. 
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อ

วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติใหน้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง
ประชมุวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยรายงาน
ดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

หมายเหต ุ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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หนา้ 3 
 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรวม ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวม ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่า
ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกับญัชีที่รบัรองทั่วไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้
บรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และบรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารอง
อื่น (ถา้มี)  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะ
ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการด าเนินงานและธุรกิจ 
รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ  โดยการ
ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร  

  จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2562 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 
190.97 ลา้นบาท รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลจากมลูค่าหุน้ท่ีราคา 0.10 บาท 
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• ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเปรียบเทียบก าไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2562 ปี2561 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปีที่เสนอ)   

1 ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 190.97 90.24 
2 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.0233 0.0139 
3 สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลที่จ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 62.10 137.20 
4 เงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุน้ (บาท : หุน้สามญั) 0.010 0.018 
5 จ านวนเงินปันผลที่จา่ยเป็นเงิน (ลา้นบาท) 118.60 123.81 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,600,000 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 5.03 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) และจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ในอัตราหุน้ละ 0.010 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 118,597,478.96 บาท โดยแบ่งเป็น
จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จากก าไรสุทธิที่ไดร้ับยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และจัดสรรในอัตราหุน้ละ 0.008 
บาท จากก าไรสุทธิที่ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบรษิัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 
16 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเงินปัน
ผลจากมลูค่าหุน้ท่ีราคา 0.10 บาท 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่า “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระ
นัน้จะใชว้ิธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็น
ผูอ้อกจากต าแหน่ง  ทัง้นี ้กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆอาจถูกเลือกเขา้รบัต าแหน่งใหม่
อีกก็ได”้ 

  ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุซึ่ง
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
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เพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาความเหมาะสมในการ
เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหนา้เมื่อ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วนัที่ 15 มกราคม 
2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซดบ์ริษัทฯ และผ่านระบบส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี ้เมื่อครบก าหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเขา้มายงับริษัทฯ
เพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท  

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถูกเลือก
เขา้รบัต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้และไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดมาเพื่อรบัการพิจารณา  ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระนีไ้ดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ ทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ อีกทัง้ยงัมีคณุวฒุิและประสบการณ์
ที่ เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการรายเดิมที่ตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้(ตามตารางดา้นล่าง) ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 4 

 

หมายเหต ุ :  ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1 ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์
กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
บรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม)  / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ / กรรมการบรหิาร 

3 นายกมัพล ตติยกว ี กรรมการบรษิัท 

1 ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์
กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
บรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม)  / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ / กรรมการบรหิาร 

3 นายกมัพล ตติยกว ี กรรมการบรษิัท 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 
ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามขอ้บังคับหรือตามที่  ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทั้งนี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท” 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่พิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิง
กบับรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกบับรษิัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 
2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้                    

1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการบรษิัท 18,000 บาท 18,000 บาท 
 
2) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท 18,000 บาท 
 

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จ 
 

ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดยจ่ายดว้ย
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักดว้ยจ านวนค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรบัจ่ายค่า
บ าเหน็จประจ าปี ทัง้นี ้การจดัสรรส่วนแบ่งบ าเหน็จประจ าปี มีดงันี ้
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการบรษิัท 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบรษิัท 10% 10% 
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หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ซึ่งไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการด าเนินงานของผูส้อบบัญชี
จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปี 2562 ที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่ามีผลงานท่ีน่าพอใจ จึง
ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีจ านวน 6 ราย ไดแ้ก่ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4807 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของ
ผูส้อบบญัชีบคุคลธรรมดา ซึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทย่อย ซึ่งไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยคณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัก าหนดระยะเวลา และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี  
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 4,809,000 บาท  ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึง
บริษัทในเครือ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในปี 2563 โดยเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีตามปรมิาณงาน
ที่จะเกิดขึน้ภายในปี 2563 โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวขา้งตน้ยังไม่มีการด าเนินการเชิงพาณิชย ์ทางผูส้อบบัญชีจึงไม่
สามารถก าหนดค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมได้ รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั
ที่ 5 

  ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของ   
บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งดงักล่าว จึงมีความอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่
เสนอเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถซึ่งเป็นท่ียอมรบัในวงการธุรกิจ และเป็นผูท้ี่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก
บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์
สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบ
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บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 4807 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีบคุคลธรรมดา ซึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทย่อย ซึ่งไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยคณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัก าหนดระยะเวลา โดยก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี  
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 4,809,000 บาท  ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึง
บริษัทในเครือ ที่เพิ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในปี 2563 โดยเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีตามปรมิาณงาน
ที่จะเกิดขึน้ภายในปี 2563 โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวขา้งตน้ยังไม่มีการด าเนินการเชิงพาณิชย ์ทางผูส้อบบัญชีจึงไม่
สามารถก าหนดค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมได ้

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
บริษัทฯ จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่จะ
เพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
โดยลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,188,120,268.70 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการ
ตดัหุน้สามญั จ านวน 21,454,791 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุน้จากการ
จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA”) ซึ่ง
หมดอายุไปเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่นต่อไปได ้
และจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,185,974,789.60 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร ้อยแปด
สิบหา้ลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นส่ีพันเจ็ดรอ้ยแปดสิบ
เกา้บาทหกสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ย
หา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยเกา้
สิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ย
หา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยเกา้
สิบหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้ทกุประการ รวมทัง้ เสนอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ 
และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/
หรือบคุคลใด ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากบคุคลดงักล่าว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลด
ทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เนื่องดว้ยบริษัทฯ จะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้
ของบริษัทฯ โดยการวมหุน้ในวาระที่ 12 เพื่อรองรบัการเขา้ท ารายการเปล่ียนแปลงมลูค่า
หุน้ จากราคา 0.10 บาท เป็นราคา 0.50 บาท เพื่อใหเ้ขา้เงื่อนไขคณุสมบตัิของบริษัทและ
บริษัทหลกัทรพัยข์องบริษัทตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
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1,185,974,789.60 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,790.00 บาท มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุน้จดทะเบียน
ของบรษิัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทกุประการ เพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน  (แบบ  F53-4) ( ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) และ
สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 2) นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงักล่าว ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร ้อยแปดสิบห้า
ลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยห้า
สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยห้า
สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 
4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้
ทกุประการ รวมทัง้ เสนอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/
หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคล
ใด ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากบคุคลดงักล่าว มีอ  านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบรษิัทฯ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่มีรายละเอียดที่
ปรากฎในวาระที่ 8 ขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 4 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนกังาน
ของบริษัทฯ และไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั ในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ  

  ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ มีความเห็นเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ
ดงัต่อไปนี ้

  (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ เพื่อไม่ให้
เกิดเศษหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใชใ้น
กิจการ โดยราคาเสนอขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตลาด 

  (2)  ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ บรษิัทฯ จะน า
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ใน
กิจการ 

   (3)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  -ไม่มี- 

   (4)   ความเหมาะสมของราคาเสนอขายใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนด
ราคาเสนอขาย เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บคุคลในวงจ ากดั
ดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลใน
วงจ ากัดดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการ
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บริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ 
PP และเห็นว่าบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าว เป็นผูม้ีศกัยภาพในการลงทุนในหุน้ของบริษัทฯ 
โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าใหบ้ริษัทฯ
ด าเนินการตามแผนการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) 
ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดส้ าเรจ็   

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ย
ความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการ
เพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ รวมทัง้ ไดต้รวจสอบขอ้มลูของนายธนากร เจตบุตร อย่างระมดัระวงั 
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนไดจ้ริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติ
หนา้ที่ดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจาก
กรรมการรายดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพรบ.บรษิัทมหาชนและหากการ
ปฏิบัติหนา้ที่นั้นเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิ
ชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้าม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)ได ้

  ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  ในการนี ้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ 
ต่อเนื่องกบั การเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ระยะเวลาการเสนอ
ขาย ราคาเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(2) เจรจา เข้าท า ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ การเพิ่มทุน และวิธีการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

(3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร 
หรือเอกสารใด  ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การ
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ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรบัเอกสาร ต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงาน
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) แกไ้ขเพิ่มเติม วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทัง้    เอกสารต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงักล่าว 

(5) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบั การเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/
หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอื
บริคณหส์นธขิองบริษทัฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : คณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง
บริษัทฯ ขอ้ 36 เพื่อไม่ใหข้ดักบันโยบายสาธารณะตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ย
การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ รวมทัง้จะตอ้งท าการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคด์ว้ย ดงันัน้ จึงขอเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคแ์ละแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ รายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ขอ้ 36 พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดข้างตน้ รวมทั้ง เสนอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บรษิัทฯ หรือเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ หรือตวัแทนผูร้บัมอบอ านาจของบรษิัทฯ มีอ  านาจแกไ้ข
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจ ากดั
ตอ้งการใหม้ีแกไ้ขไดท้กุประการ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วัตถุประสงคเ์ดิม วัตถุประสงคท์ีเ่สนอแกไ้ขใหม่ 

ขอ้ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภตัตาคาร บาร ์

ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร ์โรง

มหรสพ สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬาและ

สระว่ายน า้ 

ขอ้ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภตัตาคาร บาร ์

ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง โรงภาพยนตร ์โรงมหรสพ 

สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬาและสระว่าย

น า้ 
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วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้
ยกเลิกและแกไ้ขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และรองรบัความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่
แกไ้ขใหม่ รายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 

“ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านีใ้ห้
เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการ
สิน้สุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถื้อ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งหุน้นบั
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ชื่อกัน
ท าหนังสือในฉบับเดียวกัน รอ้งขอให้คณะกรรมการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้น
จะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหนึ่ง (1) เดือน นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 

“ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านีใ้ห้
เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการ
สิน้สุดรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้
ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบ
หา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้
ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 42 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 38 หมวดที่ 4 เรื่องการประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ประธานฯ เสนอขา้งตน้ทุกประการ รวมทัง้เสนอใหพ้ิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของ
บริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นาย
ทะเบียนมหาชนจ ากดัตอ้งการใหม้ีแกไ้ขไดท้กุประการ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 
บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัทฯ     

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามที่บรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ และใหเ้ป็นไป
ตามคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ซึ่งมีคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัของหุน้สามญั ซึ่งจะตอ้งมีมลูค่าที่ตราไว้
ไม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.50 บาทและช าระเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมดนัน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม
หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง ส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 
9,487,798,320 หุน้ จากเดิม 11,859,747,900 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ,0.10 บาท เป็น
จ านวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท พรอ้มทั้งแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่
ตราไวข้องบริษัทฯ ซึ่งการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯ ดงักล่าวจะเป็นผลให้
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ลดลงในอตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ดงันี ้

 
 

ประเภทของหุน้ 
ก่อนการรวมหุน้ มลูค่าหุน้ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ภายหลงัการรวมหุน้ มลูคา่
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 
หุน้สามญั 11,859,747,900 2,371,949,580 

หุน้บรุมิสิทธิ  -  - 
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 ทัง้นี ้การค านวณเพื่อเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท 
เป็นหุน้ละ 0.50 บาท จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอท่ีจะ
แปลงเป็นหุน้ใหม่ ซึ่งเศษหุน้เดิมในจ านวนดงักล่าวจะถูกปัดทิง้ไป โดยในการค านวณเพื่อ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละการปัดเศษหุน้เดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้
บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผู้ด  าเนินการ ทั้งนี ้เพื่อ
รกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักล่าว  ผูถื้อ
หุน้อาจซือ้หรือขายเศษหุน้ (odd lot) ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ีหุน้เต็มจ านวนส าหรบั
การค านวณก่อนวนัที่มีผลเปล่ียนแปลงจ านวนมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มีเศษหุน้เดิมซึ่งโดนปัดทิง้ภายหลงัจากการค านวณ  บริษัทฯ ยินดีชดเชย
ค่าเศษหุน้เดิมที่ถูกปัดทิง้ในราคาต่อหุน้เท่ากับราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของ
บรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 คือระหว่างวันที่  21 -29 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทฯ ณ 325/1 
อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ มีผล หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บั
ผลกระทบรายใดไม่มารบัเงินสดชดเชยดงักล่าวภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ 
จะถือว่าผูถื้อหุน้รายนัน้สละสิทธิในการรบัเงินสดชดเชยดงักล่าว 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยการรวมหุน้  ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร ้อยแปดสิบห้า
ลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,371,949,580 หุน้ (สองพันสามรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดลา้น
เกา้แสนส่ีหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยแปดสิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 2,371,949,580 หุน้ (สองพันสามรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดลา้น
เกา้แสนส่ีหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยแปดสิบหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การ
เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม หุน้ละ 0.10 บาท เป็น
หุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลใหหุ้น้ของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 9,487,798,320 หุน้ จากเดิม 
11,859,747,900 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวน 2,371,949,580 หุน้ 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
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ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่13 พิจารณารับทราบการย่ืนค าขอย้ายหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไป
ยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12 เพื่อเตรียมความพรอ้ม และให้เป็นไป
ตามคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET)  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการยื่นค าขอย้าย
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนของตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที ่14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัประการใด  กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศพัท ์ 
02-993-8982 ต่อ 1600 
 

 ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
 

 
 (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 

      

 
 
 
 
 
 


