
 
 

วนัที ่22 ตุลาคม 2561  

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 

  

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 (เอกสารแนบ 1) 

 2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F- 53-4) (เอกสารแนบ 2) 

 3.  สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้

(เอกสารแนบ 3) 

 4.  สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แบบเฉพาะเจาะจง  

  (เอกสารแนบ 4) 

5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ (เอกสารแนบ 5)  

6. นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ (เอกสารแนบ 6)  

7. คาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื

ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7) 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8) 

 9.  แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม (เอกสารแนบ 9) 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2561 ในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บ ีเลขที ่123 ถนนวภิาวด-ี

รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัน้ี 

                       

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561   

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ของบรษิทั ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2561 

เวลา 10.00 น. (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 

ไดบ้นัทกึไวถู้กต้องตามความเป็นจรงิ จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ การพจิารณาวาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 12-16 

กุมภาพนัธ ์2561 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนพร้อมใบสําคญั

แสดงสทิธฯิ ไดท้ัง้จํานวน ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงนิทุนตํ่ากว่าทีบ่รษิทัฯ คาดการณ์ไวม้าก 

และบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 

6,021,174,559 หุน้ และหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่องรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5 (TSF-W5) มจีํานวนสูงเกนิไป จํานวน 3,010,587,291 หุ้น 
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เมื่อรวมหุน้สามญัเพิม่ทุนคงเหลอืจากการจดัสรรทัง้สองสว่น จาํนวน 9,031,761,850 หุน้ มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อกีทัง้ ตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 

2561 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจีํานวน -128.89 ลา้นบาท ถ้าบรษิทัฯ ไม่สามารถเพิม่

ทุนไดต้ามแผน อาจทาํใหง้บการเงนิรวมประจําปี 2561 มสี่วนของผูถ้อืหุน้มค่ีาน้อยกว่าศูนย ์

บรษิทัฯ จะเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จาํเป็นต้องระดมทุนเพื่อใหง้บการเงนิรวมประจําปี 2561 ของบรษิทัฯ มสี่วน

ของผูถ้ือหุน้กลบัมามค่ีามากกว่าศูนย ์ และสามารถนําเงนิจากการระดมทุนจํานวนดงักล่าว

มาใชใ้นการขยายธุรกจิ และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ต่อไป  

บรษิทัฯ จงึขอเปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่คงเหลอืดงักล่าว เพื่อรองรบัการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นครัง้ใหม่ (Rights Offering) และเพื่อ

รองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ

(Excess Rights) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

วาระ 2.1  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ

จากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering)   

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงัน้ี 

2.1.1 เสนอขายในอตัราส่วนการจองซื้อ 1 หุน้เดมิต่อ 1.3339 หุ้นใหม่ กรณีมเีศษ

หุน้ใหป้ดัทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.045 บาท  

2.1.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุน้เพิม่ทุน ผูถ้อืหุน้เดมิอาจแสดงความจํานง

จองซือ้หุน้เพิม่ทุนเกนิจากสทิธ ิ(Excess Rights) ทีไ่ดร้บัจดัสรรตามสดัส่วน

ได้ ในราคาเสนอขายเดยีวกนั และจะได้รบัจดัสรรหุ้นทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธิ

ต่อเมื่อมหีุ้นสามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที่ไดจ้องซื้อ

ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้ โดยจะจดัสรรหุน้เพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการที่

ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สทิธจิองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงจะซื้อหุ้นเพิม่ทุน

เกนิจากสทิธ ิตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละรายทีจ่องเกนิสทิธิ

ดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

2.1.3 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็น

จํานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิใหจ้ดัสรรหุ้นส่วนที่

เหลอืนัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละชําระเงนิครบถ้วนตามที่

ระบุในใบจองซือ้สาํหรบัการจองเกนิสทิธดิงักล่าวทุกราย 

2.1.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็น

จํานวนมากกว่าหุน้ส่วนที่เหลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิให้จดัสรรหุ้นส่วนที่

เหลอืนัน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย ซึ่ง

การจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ดําเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัสาํหรบัส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดรบัจองซือ้หุน้ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสทิธขิา้งต้นไม่ว่ากรณีใด

จะต้องไม่ทําให้ผูถ้ือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธริายใดถือหุ้น

ของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้

บรษิัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด

ของบรษิทัฯ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

วาระ 2.2  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ

จากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  (Private Placement) 

บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ

ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากดั ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจด

ทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดยบุคคลในวงจํากดั

ดังกล่าวจะไม่ เ ป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  จํานวนไม่ เกิน 

9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขาย

เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าหุน้ละ 0.045 บาท ทัง้น้ี 

ราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุน้ของบรษิัทฯ ใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการตดิต่อกนั 

แต่ไม่เกนิ 15 วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตกิําหนดราคา

เสนอขาย 

นอกจากน้ีใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพื่อขออนุมตัิ

มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรือ

เปลีย่นแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรบัชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน การ

กําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวได ้ตลอดจนการแกไ้ขถ้อยคํา หรอืขอ้ความในเอกสาร 

รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น และ/หรอื คําขอต่างๆ และ/หรอืดําเนินการใดๆ 

เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (รายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

9,031,761,850 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื

 



 
 

หุ้นเดิมตามสดัส่วน และเพื่อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่เหลือจากการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ดงักล่าว 

การลงมติ การพจิารณาวาระ 2.1 และ 2.2 น้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและ ออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

อน่ึง  บรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 (Record Date) ในวนัที่

12 ตุลาคม 2561  

จงึขอเรยีนเชญิท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั ทัง้น้ี บรษิทัจะเริม่เปิด

ให้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตัง้แต่เวลา 8.30 น.  สาํหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในครัง้น้ี 

กรุณานําบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขีม่าแสดงเพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุม (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 7) 

 

เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และมคีวาม

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน โปรดกรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉนัทะ และระบุชื่อกรรมการ

อสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (โปรดพจิารณารายละเอยีดในเอกสารแนบ 7 และ 8) 

 

ทัง้น้ี โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาทีคุ่ณหฤทยั ไกรศกัดิ ์หรอื คุณจารุภา ปิติพฒัน์ 

บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จาํกดั (มหาชน) เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ที ่23 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยใหถ้งึบรษิทัภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2561 เพื่อจะไดด้ําเนินการ

ตรวจสอบเอกสารให้เรยีบร้อยก่อนวนัประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมของผู้รบัมอบ

ฉนัทะ 

 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืคําถามเกีย่วกบัการมอบฉันทะ ขอใหท้่านสอบถามได้ทีคุ่ณหฤทยั ไกรศกัดิ ์โทร. 097-

935-5500 หรอื 02-017-4280 ต่อ 201 หรอื คุณจารุภา ปิตพิฒัน์ โทร. 02-017-4280 ต่อ 202 ในเวลาทาํการ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถอื                

 
                                                                                                  (นายอรญัอภจิาร)ี       

                                           ประธานกรรมการบรษิทั 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 (ครัง้ใหม่) 

บริษทั ทรีซิกต้ีไฟว ์จาํกดั (มหาชน) 

            

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

การประชุมจดัขึน้เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2561 ณ หอ้งแกรนดฮ์ฮลล ์ 2 โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ เลขที ่ 9/9 หมู่ที ่ 2 ถนน

วภิาวด-ีรงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

การประชุมในครัง้น้ีเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 (ครัง้ใหม่) ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่30 เน่ืองจากในวนัที ่2 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัทีจ่ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ประจาํปี 2561 นัน้ มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมการประชมุไม่ครบองคป์ระชุม ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการประชุมไดต้ามกฎหมาย 

ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 (ครัง้ใหม่) ขึน้ในวนัน้ี  

เริม่การประชมุเวลา 10.01 น. 

 

นายบณัฑติ ประทมุตะ ซึง่เป็นผูด้าํเนินการประชุม (“ผูด้าํเนินการประชุม”) ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้มา

ประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉนัทะจาํนวนทัง้สิน้ 316 (สามรอ้ยสบิหก) ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 922,604,012 หุน้

(เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นหกแสนสีพ่นัสบิสองหุน้) คดิเป็นรอ้ยละ 13.6263 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 6,770,758,805 หุน้ (หก

พนัเจด็รอ้ยเจด็สบิลา้นเจด็แสนหา้หมื่นแปดพนัแปดรอ้ยหา้หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุจงึกล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิทั ผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษาการเงนิ และทีป่รกึษาทางกฎหมาย

ของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการของบริษทั) 

1. นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์  ประธานกรรมการ 

2. นายอรญั อภจิาร ี   รองประธานคณะกรรมการ 

3. นายพลศกัดิ ์เจรญิศริ ิ  กรรมการบรษิทั 

4. พลโทนาวนิ ดาํรกิาญจน์  กรรมการบรษิทั 

5. พลเอกวชิติ ยาทพิย ์  ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวนิลุบล เครอืนพรตัน์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. พลโทอนุมนตร ีวฒันศริ ิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 

1.  นายวโิรจน์ วชริเดชกุล  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

2.  นางสาวนิดตายา เพมิสวุรรณ  ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายและการตลาด 

3.  นายธวชัชยั สทุธบิรหิารกุล  ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ  

4.  นางสาวกาญจนา วงษ์สมุาล ี รองประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยพฒันาธุรกจิ 

5.  นางสาวธชษร กจิเจรญิ  กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ทเีอสเอฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

6.  นางสาวสริกินัย ์ปิยไกรวฒุ ิ  เลขานุการบรษิทั 
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ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้รว่มประชุม  ไดแ้ก่ นางสาวอารยา สงัเลขวทิย ์   

ท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีเข้ารว่มประชุม ไดแ้ก่ นายเกรยีงไกร ศริะวณิชการ จาก บรษิทั แคปปิตอล ลงิค ์แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุไดช้ีแ้จงขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมในวนัน้ี ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อือยู ่

โดยนบัคะแนนเสยีง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ

เพยีงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ มฉิะนัน้จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี ยกเวน้กรณีของผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะใช้วธิกีารอ่านขอ้มูลจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของทุกท่าน แต่เพื่อไม่ให้เป็นการ

เสยีเวลาของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงของผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีล่งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากผูใ้ดประสงคล์งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหท้่านชมูอืขึน้ เพื่อให้

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัเกบ็ใบลงคะแนน สาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ สามารถทาํไดโ้ดย    กา

เครื่องหมาย  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องทีท่่านตอ้งการออกเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชุม พรอ้มลงรายมอื

ชื่อในแต่ละวาระ 

3. สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะ บรษิทัจะทําการ

นบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะ เพื่อความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

4. เพื่อใหก้ารเกบ็คะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีสาํหรบัท่านทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย

ในแต่ละวาระ บรษิัทจะให้เจ้าหน้าที่เกบ็บตัรลงคะแนนของทุกท่านตามแต่ละวาระ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลกิ

ประชุม ขอให้ท่านส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบรษิัท เพื่อใหผู้้ถือหุ้นได้รบัทราบและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งได ้โดยบรษิทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

5. ผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสยีงทีน่บัไดจ้ะเป็นคะแนน

เสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม ทัง้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้

ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสดุในวาระนัน้ๆ 

6. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีในแต่ละวาระประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1, 3, 4, 5, 7 และวาระที ่9 ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที ่6 ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 วาระที ่8 ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบเท่านัน้ จงึไม่มกีารลงคะแนน 
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นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และ

กล่าวเปิดการประชุม 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560   

 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 18 

มกราคม 2561 รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึง่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ีแลว้ โดย 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และไดท้าํการจดัสง่สาํเนา

รายงานการประชมุดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบวา่ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

ผูด้าํเนินการประชุมจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่ 18 มกราคม 2561 

ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 927,381,824 เสยีง คดิเป็นอตัรา 99.6753 % 

ไม่เหน็ดว้ย 3,021,120 เสยีง คดิเป็นอตัรา 0.3247 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 930,402,944 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั ใน

รอบปี 2560 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2560 ซึง่ไดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบเท่านัน้ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

 

 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  

 

 คุณฮัง้ใช ้อคัควสักุล ในนามชมรมผูถ้อืหุน้ไทย ถามถงึสาเหตุทีป่ระธานเจา้หน้าทีท่่านเก่าลาออกจากตําแหน่ง รวมทัง้ผล

การดาํเนินงานของบรษิทัลกู และเหตุใดบรษิทัลกูถงึไม่สรา้งกาํไร  

 
 



                               เอกสารแนบ  1                                                                                                               

 รองประธานฯ บอกคาํถามดงักล่าวว่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารท่านก่อนลาออกจากตําแหน่งเพราะเหตุผลสว่นตวั สาํหรบั

การดาํเนินงานของบรษิทันัน้ ขอเรยีนว่าบรษิทัลกู ไดแ้ก่ บรษิทั ทเีอสเอฟ แมเนจเนท ์จาํกดั และ บรษิทั ทเีอสเอฟ เอก็ซต์รา้ จาํกดั 

ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้มาเพื่อลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบรษิทัแม ่โดยจะใหบ้รกิารแก่บรษิทัแม่ ไม่ไดเ้น้นสรา้งผลกาํไร โดยที ่บรษิทั 

ทเีอสเอฟ เอก็ซต์รา้ จาํกดั จะดาํเนินธุรกจิทีไ่ม่ใช่ธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื ธุรกจิโฆษณา  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ผูถ้อืหุน้จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง ผูด้าํเนินการประชุมจงึกล่าวสรุปว่า ทีป่ระชมุไดร้บั

ทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั สาํหรบัรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับรอบบญัชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบ และรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิัท

เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2560 ซึง่ไดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีแลว้  

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่   

 คุณสรุศกัดิ ์องัคทะววิฒัน์ สอบถามว่าตน้ทุนการใหบ้รกิาร 500 กว่าลา้นบาทมาจากสว่นใด 

 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอบคาํถามว่า หากพจิารณางบการเงนิของบรษิทัทีผ่่านมา 3 ปี จะเหน็ว่าบรษิทัมผีลขาดทุน โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนในโครงการป้ายโฆษณากรุงเทพมหานครทีม่จีาํนวนสงูมาก และเป็นภาระต่อเน่ืองมาหลายปี ซึง่ตน้ทุน

จาํนวน 500 กว่าลา้นบาทน้ี ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากในชว่งปี 2558-2560 สาํหรบัค่าใชจ้่ายในโครงการกรุงเทพมหานคร บรษิทั

ยงัคงตอ้งบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายอยู่ เพราะสญัญาโครงการ 691 ยงัคงมผีลบงัคบัใช ้

 

 คุณณรงคช์ยั สมิะโรจน์ สอบถามว่า (1) ค่าใชจ้่ายโครงการป้ายโฆษณากรุงเทพมหานครมกีารบนัทกึ และชาํระเงนิออกไป

จรงิหรอืไม่ (2) ทาํไมจงึไม่มกีรณีการไม่ไดร้บัชาํระหน้ีจาก บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จาํกดั อยูใ่นงบการเงนิปี 2560 (3) 

โครงการ 7-Eleven ปีทีแ่ลว้มกีารตดิตัง้ไปกว่า 1,800 ป้าย แต่เมือ่คาํนวณจากรายไดท้ีไ่ดร้บั ทาํไมราคาขายต่อป้ายจงึตํ่ามาก และ 

(4) ขอใหช้ีแ้จงกรณีทีบ่รษิทัไดร้บัสทิธกิารขายสือ่โฆษณาในสถานีบรกิารของ ปตท. 

 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอบว่า ในสว่นของโครงการทีเ่ลกิสญัญาไปแลว้ บรษิทัมกีารบนัทกึทางบญัชแีต่ไม่ไดช้าํระเงนิ

ออกไปจรงิ สว่นกรณีวฒุศิกัดิเ์ป็นการทาํสญัญาในปี 2560 แต่ธนาคารปฏเิสธการชาํระเงนิในปีน้ี จงึยงัไมม่บีนัทกึไวใ้นงบการเงนิ

ประจาํปี 2560 โดยมยีอดหน้ีประมาณ 60 กว่าลา้นบาท สาํหรบัการไดร้บัสทิธขิายสือ่โฆษณาในสถานีบรกิารของ ปตท. นัน้ บรษิทัมี

หน้าทีข่ายโฆษณาเพยีงอย่างเดยีว โดยไดร้บัสว่นแบ่งจากรายได ้เน่ืองจากผูไ้ดร้บัสทิธจิาก ปตท. ทาํการลงทุนตดิตัง้และซือ้อุปกรณ์

ไปหมดแลว้ จงึนบัว่าเป็นช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะไม่มคี่าใชจ้่าย และไม่ตอ้งลงทุนใด ๆ เพิม่เตมิ 
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 รองประธานฯ ตอบคาํถามในสว่นของป้ายโฆษณาหน้ารา้น 7-Eleven (ป้าย DTC) ว่า การตดิตัง้ป้ายในโครงการน้ีเป็นการ

ทยอยตดิตัง้ จนกระทัง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จงึครบจาํนวน 1,800 กว่าป้าย ไม่ไดเ้ป็นการตดิตัง้ในคราวเดยีว โดยมรีาคาขาย

เฉลีย่ทีเ่ดอืนละ 8,000 บาท/จุด/ป้าย  

 

 ประธานฯ กล่าวเสรมิว่า บรษิทัมโีฆษณาหลากหลายและมสีือ่อยูห่ลายประเภท ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อื บรษิทัไดร้บัสทิธจิาก

กรุงเทพมหานครในราคาทีส่งูมาก ทัง้น้ี บรษิทัไมไ่ดม้ปีญัหาในเรื่องการหารายได ้แต่จาํเป็นตอ้งหาวธิทีีจ่ะทาํใหต้น้ทุนถูกลง อยา่ง

กรณีการขายสือ่โฆษณาในสถานีบรกิารของ ปตท. ทีบ่รษิทัไม่ตอ้งลงทุนเพิม่เตมิ เพราะฉะนัน้ การแกป้ญัหาจงึตอ้งใชร้ะยะเวลา 

รวมถงึตอ้งใหค้ดขีอ้พพิาทระหวา่งบรษิทั และ กรุงเทพมหานคร ยุตลิงก่อนดว้ย   

 

 คุณฮัง้ใช ้อคัควสักุล สอบถามถงึกรณีการไม่ไดร้บัชาํระหน้ีตามสญัญาจา้ง จาก บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จาํกดั 

จาํนวน 60 กว่าลา้นบาท  

 

 รองประธานฯ เป็นผูต้อบคาํถามน้ี โดยชีแ้จงรายละเอยีดใหท้ราบว่า บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จาํกดั ไดว้่าจา้งให้

บรษิทัดาํเนินการใหบ้รกิารประชาสมัพนัธ ์และปรบัปรุงภาพลกัษณ์ หรอื Rebranding ให ้โดยมมีลูค่าตามสญัญาประมาณ 60 ลา้น

บาท แต่เมื่อบรษิทัไดร้บัเชค็ค่าจา้งมาแลว้ ธนาคารกไ็ดป้ฏเิสธการจ่ายเงนิตามเชค็ซึง่ผูว้่าจา้งสัง่จ่ายเป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาทีร่ะบุ

ไวใ้นสญัญามาโดยตลอด ขณะน้ีบรษิทักท็าํการแจง้ความ และมอบหมายใหท้นายความดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมายต่อไปแลว้  

 

 ประธานฯ กล่าวเสรมิว่า บรษิทัไดต้ัง้สาํรองลกูหน้ีกรณีน้ีไวใ้นไตรมาส 1/2561 เพราะเหตุการณ์ไม่สามารถเรยีกเกย็เงนิตาม

เชค็ไดด้งักล่าว เกดิขึน้ในไตรมาสน้ี สว่นรายไดไ้ดม้กีารบนัทกึทางบญัชไีปแลว้  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

ผูด้าํเนินการประชุมจงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตังิบดุล งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทั สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 803,419,375 เสยีง คดิเป็นอตัรา 85.2911 % 

ไม่เหน็ดว้ย 138,553,568 เสยีง คดิเป็นอตัรา 14.7089 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 941,972,943 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 7,475,750 เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผล และงดตัง้สาํรองตามกฎหมายสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

 

ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบว่าบรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไร

สทุธหิลงัหกัภาษแีละสาํรองตามกฎหมายแลว้ แต่เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2559 บรษิทัมยีอดขาดทุนสะสม

เป็นจาํนวน 556,526,707 บาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลและงดตัง้สาํรองตามกฎหมายสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2559 
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ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 
 มติ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปนัผล และงดตัง้สาํรองตามกฎหมายสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 1,291,738,642 เสยีง คดิเป็นอตัรา 98.1825 % 

ไม่เหน็ดว้ย 23,912,513 เสยีง คดิเป็นอตัรา 1.8175 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 1,315,651,155 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 1,175,000 เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนผูท่ี้พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัขอ้ 15 ของ

บรษิทั กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่อกีวาระกไ็ด ้ โดยในการประชุม

ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 มกีรรมการทีอ่อกตามวาระ ดงัน้ี 

5.1 นายอรญั อภจิาร ี 

5.2 นายนิพธั ป่ินแสง  

5.3 พลโทอนุมนตร ีวฒันศริ ิ 

 

แต่ทัง้น้ี ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ กรรมการหน่ึงท่าน คอื 

นายนิพธั ป่ินแสง ไดม้หีนงัสอืลาออกจากตําแหน่งมาถงึบรษิทั ในวนัที ่19 มนีาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561 เมื่อ

วนัที ่ 27 มนีาคม 2561 จงึไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ใหแ้ต่งตัง้ นายวโิรจน์ วชริเดชกุล ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื CEO ท่านปจัจุบนัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทนคุณนิพธั ป่ินแสง โดยใหม้ผีลในวนัที ่20 เมษายน 2561 ซึง่

บรษิทัไดแ้จง้ขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 75 แหง่

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่กาํหนดว่าในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน กรณีเช่นน้ีตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติ

แต่งตัง้ 
 

ดงันัน้ ในการพจิารณาในวาระน้ีจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ไดแ้ก่

นายอรญั อภจิาร ีและ พลโทอนุมนตร ีวฒันศริ ิกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง และขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้ 

นายวโิรจน์ วชริเดชกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ป่ินแสง  
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ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วมผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ ครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม 

พระราชบญัญตัมิหาชน พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประวตัโิดยสงัเขปของ นายอรญั อภจิาร ี และ พลโท      

อนุมนตร ี วฒันศริ ิ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ สว่นประวตัโิดยสงัเขปของ นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 

บรษิทัไดแ้จกจ่ายใหท้่านผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่ดาํเนินการประชุม 
 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า สาํหรบัวาระที ่ 5 น้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัเิสยีงขา้งมากของทา่นผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน แต่ในสว่นของ นายวโิรจน์ วชริเดชกุล บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ย

ตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเฉพาะรายทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแทนผูร้บัมอบฉนัทะเท่านัน้ สาํหรบัผูม้อบฉนัทะทีไ่ดอ้อกเสยีง

ลงคะแนนเหน็ชอบกบัการแต่งตัง้ นายนิพธั ป่ินแสง ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหล่้วงหน้าก่อนการประชมุ บรษิทัจะไม่

นํามารวมเป็นคะแนนของ นายวโิรจน์ วชริเดชกุล ทัง้น้ี ขอใหท้่านผูเ้ขา้ร่วมประชมุใชใ้บลงคะแนนทีบ่รษิทัไดจ้ดัเตรยีมไวส้าํหรบัวาระ

อื่น ๆ ในการลงคะแนนแต่งตัง้ นายวโิรจน์ วชริเดชกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ป่ินแสง 

เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสน และป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการนบัคะแนน 
 

และเพื่อใหก้ารเลอืกตัง้เป็นไปอย่างบรสิทุธิ ์ ยตุธิรรม และเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี จงึขอเชญิกรรมการ

ทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามกาํหนดวาระออกจากหอ้งประชมุก่อนเป็นการชัว่คราว  
 

อน่ึง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีผูด้าํเนินการประชุมไดใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็น

รายบุคคล  
 

ประธานฯ สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม ่

 

พ.ต.ท. สมศกัดิ ์ แพ่งนคร ผูถ้อืหุน้ กล่าวในทีป่ระชุมว่า ตนเองเคยตดิต่อสอบถามเกีย่วกบักระบวนการสรรหา

คณะกรรมการของบรษิทั ตลอดจนกรณีทีจ่ะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการ เพื่อชว่ยเหลอืการดาํเนินงาน

ของบรษิทั แต่ไม่เคยไดร้บัการตดิต่อกลบั จงึขอใหป้ระธานฯ ชว่ยดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ย  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ (1) นายอรญั อภจิาร ีและ (2) พลโทอนุมนตร ีวฒันศริ ิซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง และ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ (3) นายวโิรจน์ วชริเดชกุล ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ป่ินแสง ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
(5.1) นายอรญั อภจิาร ี 

เหน็ดว้ย 1,257,055,809 เสยีง คดิเป็นอตัรา 95.2935 % 

ไม่เหน็ดว้ย 62,085,013 เสยีง คดิเป็นอตัรา 4.7065 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 1,319,140,822 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 310,000 
 

เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 
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(5.2) พลโทอนุมนตร ีวฒันศริ ิ 

เหน็ดว้ย 1,160,609,988 เสยีง คดิเป็นอตัรา 98.1297 % 

ไม่เหน็ดว้ย 22,121,073 เสยีง คดิเป็นอตัรา 1.8703 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 1,182,731,061 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 136,719,761 
 

เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 

(5.3) นายวโิรจน์ วชริเดชกุล  

เหน็ดว้ย 945,194,855 เสยีง คดิเป็นอตัรา 99.2409 % 

ไม่เหน็ดว้ย 7,229,826 เสยีง คดิเป็นอตัรา 0.7591 % 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 952,424,681 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 368,000,244 เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561  

 
ประธานฯ ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ควรให้

นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สาํหรบั

ปี 2561 โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 20,000,000 บาท โดยแบง่เป็นค่าเบีย้ประชมุสาํหรบั: 
 

• ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ 

• กรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการบรหิาร 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

• ทีป่รกึษาประธานและทีป่รกึษาคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

 

ทัง้น้ี หากกรรมการเป็นพนักงานของบรษิทั ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าเบีย้ประชุมรอ้ยละ 50 ของจํานวนผลตอบแทนทีจ่ะได ้ โดย

ส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอํานาจให้ประธานกรรมการมีอํานาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีตามที่เห็นสมควร ซึ่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่่าน ๆ มา มรีายละเอยีดดงัน้ี 

• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จาํนวนเงนิ 3,810,000 บาท 

• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จาํนวนเงนิ 3,325,000 บาท 

• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จาํนวนเงนิ 3,785,000 บาท 

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชมุ 
 

ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  
 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 
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ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้และมมีตอินุมตักิาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบของ

บรษิทั สาํหรบัปี 2561 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 20,000,000 บาท ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 1,260,300,103 เสยีง คดิเป็นอตัรา 95.4537 % 

ไม่เหน็ดว้ย 

บตัรเสยี 

รวม 

51,461,073 

- 

1,320,326,746 

เสยีง 

เสยีง 

เสียง 

คดิเป็นอตัรา 

คดิเป็นอตัรา 

คิดเป็นอตัรา 

3.8976 % 

-% 

100 % 

งดออกเสยีง 

 

8,565,570 

 

เสียง คิดเป็นอตัรา 0.6487 % 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2561 
 

ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัททุกปี โดยการเสนอจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิห้

แต่งตัง้ นางสาวเลฮมั ชนิพนัธ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7306 หรอื นางสาวสุนิสา เสมา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7707 ใน

นาม บรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว

ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให ้บรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั 

อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั แทนได ้โดยเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

รวมทัง้บรษิทัย่อย และอนุมตัค่ิาตอบแทนในการตรวจสอบบญัชปีี 2561 ทัง้สิน้ ไม่เกนิ 2,990,000 บาท 

อน่ึง บรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และบรษิัทย่อยไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั หรอืบรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  
 

 นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ขอใหผู้ส้อบบญัชชีีแ้จงถงึสาเหตุทีป่รบัเพิม่ค่าสอบบญัชขีองปี 2561  
 
 นางสาวเลฮมั ชนิพนัธ ์ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัชีแ้จงว่า ราคาทีป่รบัขึน้มาจากรายการของบรษิทัย่อยทีม่ธีุรกจิเพิม่มากขึน้

เป็นหลกั สว่นของบรษิทัแม่ คอื TSF นัน้  ปรบัขึน้มา 14% เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชทีีม่กีารปรบัเปลีย่น ตลอดจนจาํนวนรายการ

ทีม่ากขึน้ อาท ิป้ายโฆษณาของ 7-Eleven ทีม่กีารปกัเพิม่ขึน้อกีในปีน้ี  

  

 
 



                               เอกสารแนบ  1                                                                                                               

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นางสาวเลฮมั ชนิพนัธ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7306 หรอื นางสาวสนิุสา เสมา 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7707 ในนาม บรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ ให ้ บรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั แทนได ้โดยเป็นผูท้าํการตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัย่อย และอนุมตัค่ิาตอบแทนในการตรวจสอบบญัชปีี 2561 ทัง้สิน้ ไม่เกนิ 

2,990,000 บาท ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 1,117,638,974 เสยีง คดิเป็นอตัรา 84.7372 % 

ไม่เหน็ดว้ย 

บตัรเสยี 

201,307,772 

- 

เสยีง 

เสยีง 

คดิเป็นอตัรา 

คดิเป็นอตัรา 

15.2628 % 

-% 

รวม 1,138,946,746 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง 1,380,000 เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 
 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษทั จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดย

หุ้นสามญัจดทะเบียนเดิม จาํนวน 16,789,331,585 หุ้น เปล่ียนแปลงเป็น จาํนวน 3,357,866,317 หุ้น และ

อนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ี

ตราไว้ของบริษทั 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าจาํนวนหุน้ของบรษิทั ณ ขณะน้ี มจีาํนวนมากเกนิไป 

ซึง่ทาํใหก้ารปรบัราคาขึน้-ลง ของหุน้เกดิความล่าชา้ และมปีรมิาณน้อย สง่ผลใหส้ภาพคล่องของหุน้ลดลงอย่างมาก การเปลีย่นแปลง

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวใ้หส้งูขึน้ จะทาํใหส้ว่นต่างดงักล่าวลดลง ซึง่สง่ผลสภาพคล่องการซือ้ขายสงูขึน้ อกีทัง้ยงัสะทอ้นผลประกอบการของ

บรษิทัไดด้กีว่า  

 

 นอกจากนัน้ อกีสาเหตุหน่ึงกค็อื การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัใหส้งูขึน้ตามทีเ่สนอนัน้ จะช่วยใหบ้รษิทั

สามารถสรรหาพนัธมติรทางธุรกจิไดง้่ายขึน้ ซึง่จะช่วยใหผ้ลประกอบการของบรษิทัดมีากขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึขอใหเ้สนอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั จากเดมิ หุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,678,933,158.50 บาท (หน่ึงพนัหกรอ้ยเจด็สบิแปดลา้นเกา้แสนสาม

หมื่นสามพนัหน่ึงรอ้ยหา้สบิแปดบาทหา้สบิ

สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 3,357,866,317 หุน้  (สามพนัสามรอ้ยหา้สบิเจด็ลา้นแปดแสนหก

หมื่นหกพนัสามรอ้ยสบิเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 
 



                               เอกสารแนบ  1                                                                                                               

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุน้สามญั 3,357,866,317 หุน้  (สามพนัสามรอ้ยหา้สบิเจด็ลา้นแปดแสนหก

หมื่นหกพนัสามรอ้ยสบิเจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ ไม่ม ี หุน้ (-) 

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  
 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

มติ ทีป่ระชมุมมีตไิม่อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั จากเดมิ หุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 

บาท และมมีตไิม่อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้

ของบรษิทั ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสยีงอนุมตัน้ิอยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 888,970,556 เสยีง คดิเป็นอตัรา 67.2915 % 

ไม่เหน็ดว้ย 429,115,237 เสยีง คดิเป็นอตัรา 32.4823 % 

บตัรเสยี 

รวม 

- 

1,321,074,867 

เสยีง 

เสียง 

คดิเป็นอตัรา 

คิดเป็นอตัรา 

- % 

100% 

งดออกเสยีง 2,989,074 เสยีง คดิเป็นอตัรา 0.2263 % 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน ตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 มาจดัสรรใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน  

 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ เมื่อวนัที ่12 - 16 กุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา บรษิทั

ได้รบัเงนิทุนไม่เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ โดยบรษิัทมหีุ้นสามญัเพิม่ทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ จํานวน 

6,021,174,559 หุน้ และหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่องรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5 (TSF-

W5) มีจํานวนสูงเกินไป จํานวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรทัง้สองส่วน จํานวน 

9,031,761,850 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (หรอืจาํนวน 1,806,352,370 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท)  

 เพื่อใหก้ารระดมทุนประสบความสาํเรจ็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลงการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทุนทีค่งเหลอืดงักล่าว เพือ่รองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนครัง้ใหม่ และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ

ของ TSF-W4 และ TSF-W5 ในกรณีทีร่าคาทีเ่สนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน ณ วนัทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR ตํ่ากว่ารอ้ยละ 

90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
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1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 1,354,151,761 หุน้ เพื่อเสนอขายในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ตามสดัสว่น โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงัน้ี 

1.1 เสนอขายในอตัราสว่นการจองซือ้ 1 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ กรณีมเีศษหุน้ใหป้ดัทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.25 บาท  

ผูถ้อืหุน้เดมิอาจแสดงความจาํนงจองซือ้หุน้เพิม่ทุนเกนิจากสทิธ ิ(Excess Rights) ทีไ่ดร้บัจดัสรรตามสดัสว่นได ้ใน

ราคาเสนอขายเดยีวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธต่ิอเมื่อมหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้ โดยจะจดัสรรหุน้เพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการทีผู่ถ้อืหุน้

ไม่ใชส้ทิธจิองซือ้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงจะซือ้หุน้เพิม่ทุนเกนิจากสทิธ ิตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้

เดมิแต่ละรายทีจ่องเกนิสทิธดิงักล่าว จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

ในกรณีที่มผีูถ้ือหุ้นเดมิจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจํานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลอืจากการ

จดัสรรตามสทิธ ิใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามทีร่ะบุในใบจองซือ้สาํหรบั

การจองเกนิสทิธดิงักล่าว และชาํระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกราย 

ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นเดมิจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจํานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลอืจากการ

จดัสรรตามสทิธ ิ ให้จดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย ซึ่ง

การจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ดําเนินไปจนกระทัง่ไม่มหีุ้นเหลอืจากการจดัสรร  ทัง้น้ี บริษัทจะคืนเงนิค่าจองซื้อหุ้น

สามญัสาํหรบัสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดรบัจองซือ้หุน้ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธขิา้งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้น

สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธริายใดถอืหุน้ของบรษิทั ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปจัจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัท ได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของ

จาํนวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(Excess Rights) ดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัอาจเสนอ

ขายหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั โดยบุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ในราคาเสนอขาย

ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอื

บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อีํานาจพจิารณากําหนดราคาเสนอ

ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจํากดั กําหนด ทัง้น้ี ราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบรษิัท ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อนวนัที่

คณะกรรมการมมีตกิาํหนดราคาเสนอขาย 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จํานวน 38,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (TSF-W4)  

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวน 8,900,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5 (TSF-W5)  
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4. หุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวน 405,300,609 หุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะนําเสนอวธิกีารจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาในการ

ประชุมครัง้ถดัไป 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื บุคคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอีาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นและ

เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถงึการกาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงระยะเวลา

การจองซือ้และรบัชาํระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน การกาํหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควรต่อไป ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุม

ผูถ้อืหุน้ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ และ/หรอื คาํขอต่าง ๆ และ/หรอืดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนาย

ทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถงึการนําหุน้

สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ และการนําสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ หรอื

หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท้ราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีง

ลงคะแนน 
  
 ประธานฯ สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบัวาระน้ีหรอืไม่  

 

 นายณรงคช์ยั สมิะโรจน์ สอบถามถงึความจาํเป็น และแผนการใชเ้งนิทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้น้ี จาํนวน 300 

กว่าลา้นบาท หากวาระน้ีผ่านการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ไม่ทราบว่าเกีย่วขอ้งกบัสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิทีก่าํลงัจะตดิลบ 

รวมถงึกรณีการไม่ไดร้บัชาํระหน้ีจากวฒุศิกัดิท์ีต่อ้งบนัทกึในงบการเงนิประจาํไตรมาส 1/2561 หรอืไม่  
 
 ประธานฯ ตอบคาํถามวา่ นบัแต่น้ีบรษิทัมแีผนจะลดตน้ทุนในการดาํเนินการต่าง ๆ โดยใชว้ธิ ี Outsource งานให้

บุคคลภายนอก ตามทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ขา้งตน้  แต่อย่างไรกต็าม บรษิทักย็งัมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิในการดาํเนินกจิการอยู่ ซึง่เมื่อ

พจิารณาจากกระแสเงนิสด เหน็ว่าอาจเกดิการขาดสภาพคล่องได ้โดยกรณีการไม่ไดร้บัชาํระหน้ีจาก บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร ์

กรุ๊ป จาํกดั และ ขอ้พพิาททีย่งัมอียู่กบักรุงเทพมหานคร กส็ง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั หากบรษิทัมกีระแสเงนิสดมากขึน้ 

การดาํเนินงานจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย  
  
 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุใหค้วามเหน็ว่า ในการเพิม่ทุนครัง้ทีผ่่านมา ถอืว่าไม่ประสบความสาํเรจ็ เพราะมผีูใ้ชส้ทิธเิพิม่ทุนเพยีง

เลก็น้อย การเพิม่ทุนในครัง้น้ีตามทีเ่สนอมานัน้ กจ็ะไม่น่าประสบผลสาํเรจ็ดว้ยเช่นกนั นอกจากนัน้ ขอความกรุณาใหค้ณะกรรมการ

คาํนึงถงึผูล้งทุนรายย่อยทีใ่ชส้ทิธเิพิม่ทุนไปครัง้ทีแ่ลว้ดว้ย เน่ืองจากราคาตลาดลดไปถงึครึง่หน่ึง บรษิทัจงึควรใหร้ะยะเวลาแก่ผูถ้อื

หุน้ โดยใหป้ระธานกรรมการท่านใหม่ไดแ้สดงผลงานและความสามารถไปซกัระยะก่อน แลว้จงึจะเสนอใหม้กีารเพิม่ทุนอกีครัง้หน่ึง  

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

ผูด้าํเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ

มติ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัใิหถ้อดถอนวาระน้ีจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเอกฉนัทข์องผู้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย 1,321,230,646 เสยีง คดิเป็นอตัรา 100% 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นอตัรา -% 

บตัรเสยี - เสยีง คดิเป็นอตัรา - % 

รวม 1,321,230,646 เสียง คิดเป็นอตัรา 100 % 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นอตัรา    - % 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 

ผูด้าํเนินการประชุมกล่าวต่อทีป่ระชุมว่าหากผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่คีาํถาม หรอืตอ้งการแสดงความคดิเหน็ และคาํเสนอแนะแก่

บรษิทัสามารถซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ไดใ้นระเบยีบวาระน้ี   

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 

 

ประธานฯ ขอน้อมรบัขอ้เสนอแนะทัง้หมดไวพ้จิารณา จากนัน้จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                               

(ลงชื่อ)          ประธานทีป่ระชมุ 

           (นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด)์ 

 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

        
          (นางสาวสริกินัย ์ปิยไกรวุฒ)ิ       

                 เลขานุการบรษิทั 

 

 
 



เอกสารแนบ 2  

 (F 53-4)             

แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จาํกดั (มหาชน) 

วันที่ 27 กันยายน 2561 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 

กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเพิ่มทุน 

-  ไมม่ี -  

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.10 บาท รวม 903,176,185.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น

การถือหุ้น (Rights Offering) 

9,031,761,850 1 : 1.3339  0.045 โปรดดหูมายเหต ุ

1) 2) และ 3) 

 

(2) บคุคลในวงจํากดั 

เสนอขายหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรร

และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่น และผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้

เกินกวา่สทิธิ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement)  

หุ้นท่ีเหลอืจาก

การจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่น 

- ราคา

ตลาด

ในช่วง

เสนอขาย

และไมต่ํ่า

กวา่หุ้น

ละ 0.045 

บาท 

โปรดดหูมายเหต ุ

2) และ 3) 

 

หมายเหต ุ

1) ในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิ (Excess 

Rights) ท่ีได้รับจดัสรรตามสดัสว่นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกนั และจะได้รับจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว โดยจะจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

สว่นท่ีเหลอืจากการท่ีผู้ ถือหุ้นไมใ่ช้สทิธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจํานงจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิ ตามสดัสว่น

การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายท่ีจองเกินสทิธิดงักลา่ว จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 
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2) บริษัทฯ ได้กําหนดเง่ือนไขให้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้โดยบริษัทฯ 

จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้หุ้นตามสทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น

เพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิของตนและได้ชําระคา่จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุตามจํานวนท่ีจองซือ้แล้ว ตามสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจํานวนน้อยกว่าหุ้นสว่นท่ีเหลือจากการ

จดัสรรตามสทิธิ ให้จดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้วนตามท่ี

ระบใุนใบจองซือ้สาํหรับการจองเกินสทิธิดงักลา่วทกุราย 

(2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจํานวนมากกว่าหุ้นสว่นท่ีเหลือจากการ

จดัสรรตามสิทธิ ให้จดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืนัน้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสทิธิแต่ละราย ซึ่ง

การจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ดําเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ทัง้นี ้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น

สามญัสาํหรับสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดรับจองซือ้หุ้น 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหมท่ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิข้างต้นไมว่า่กรณีใดจะต้องไมทํ่าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้ นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้ นท่ีได้

ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นสว่นท่ี

เหลอืดงักลา่วในคราวเดยีวกนัหรือตา่งคราวกนัให้แกบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั โดย

บคุคลในวงจํากัดดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาด  

3) ให้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือขออนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บคุคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรือเปลีย่นแปลงระยะเวลาการจองซือ้และ

รับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ การกําหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่วได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คําขอต่าง ๆ 

และ/หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

   ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ทัง้จํานวน  

 

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชมุ  ชัน้ 39  อาคารซนั

ทาวเวอร์ส บี  เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย 
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 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี ……………………. จนกวา่ 

      การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561  

  
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวน  

-128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ 

จะเข้าขา่ยอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้พ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ และรองรับการลงทนุในโครงการใหม ่ๆ  

    

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การท่ีบริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจะสง่ให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามคีา่มากกวา่ศนูย์ 

และบริษัทฯ ไมเ่ข้าขา่ยอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุสาํหรับนํามาใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้ขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต  มีผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 

 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัสาํรองตา่ง ๆ เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะนํากําไรสทุธิ

ดงักลา่วไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีขาดทนุสะสม จึงสง่ผลให้บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ 

สามารถล้างขาดทนุสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน 

ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนได้รับการจด

ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ไมม่ี 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 

ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

1 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 27 กนัยายน 2561 

2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

12 ตลุาคม 2561 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 9 พฤศจิกายน 2561 

4 กําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ (Record Date) จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

5 วนัท่ีจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

  

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

              ลายมือช่ือ......................................................................................................... 

            (นายอรัญ อภิจารี)                   (นายวิโรจน์  วชิรเดชกลุ) 

                                          ประธานกรรมการ              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร               
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 13/2561 เมื่อวนัท่ี 27 

กนัยายน 2561 ได้มีมตสิาํคญั ดงันี ้

มติให้เสนอขอเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 12 - 16 กุมภาพนัธ์ 2561 จํานวน 6,021,174,559 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5 (TSF-W5) มีจํานวนสงูเกินไป 

จํานวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจดัสรรทัง้สองสว่น จํานวน 9,031,761,850 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนัให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) แบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวนไมเ่กิน 9,031,761,850 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่ตํ่า

กวา่หุ้นละ 0.045 บาท 

โดยจะมีการนําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ไมเ่กินจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1.3339 หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.045 บาท  

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทฯ จะจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น

ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทัง่

ไมม่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Excess Rights) ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ อาจ

เสนอขายหุ้ นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
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ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั โดยบคุคลในวงจํากดัดงักลา่วจะไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  

นอกจากนีใ้ห้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือขออนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 

หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรือเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ การกําหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คําขอตา่ง ๆ และ/หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน

ในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนํา

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐาน

ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง

พาณิชย์ หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิ 

ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือเดิม เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ 

และรองรับการลงทนุในโครงการใหม ่ๆ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิจะไม่มีผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

เดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น  

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน และบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้

บคุคลในวงจํากัดทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทัง้

จํานวนให้แกบ่คุคลในวงจํากดั ดงัตอ่ไปนี ้

           สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น  = Qr / (Qo+Qr) โดยท่ี  

            Qo =  จํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมประมาณ 6,770.76 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  
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            Qr  =  จํานวนหุ้นใหมท่ี่เพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม/ขายให้บคุคลในวงจํากดั ประมาณ 

9,031.76 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

           ดงันัน้  Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)  

                                                = 9,031.76 / (6,770.76+9,031.76) 

      = 57.15% 

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

     สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po   โดยท่ี  

     Po =     ราคาปิดตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27  

กันยายน 2561 (คือ วันท่ี 6 - 26 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับหุ้ นละ 0.042 บาท  

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  

 Pr  =     ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เท่ากบั 0.045 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท) 

เน่ืองด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (0.045 บาทต่อหุ้น) สงูกว่าราคาตลาด  

(0.042 บาทตอ่หุ้น) สง่ผลให้ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถอืหุ้น (EPS Dilution) 

บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน จึงไมส่ามารถคํานวณได้ 

3.4 ความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเน่ืองจากจะทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีคา่มากกวา่ศนูย์ และบริษัทฯ ไมเ่ข้าขา่ยอาจถกูเพิกถอนจากการเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

อีกทัง้ หุ้นท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั เป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่า

กวา่ท่ีเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ผู้ ถือหุ้นเดิมจึงไมไ่ด้รับผลกระทบทางด้านราคาลดลง 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

อีกทัง้ บริษัทฯ จําเป็นต้องระดมเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพ่ือสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโต ขยาย

ฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม และรองรับการลดลงของรายได้ ของสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแล

บํารุงรักษาและติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณศาลาท่ีพกัผู้ โดยสารรถประจําทาง กลุม่ D จํานวน 691 หลงั ท่ีบริษัทฯ ได้

ทําสญัญากบักรุงเทพมหานคร ท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาสทิธิ 6 ปี ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ได้พิจารณาฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่า จากฐานะทางการเงิน ณ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือให้สว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีค่ามากกว่า

ศนูย์ และไมเ่ข้าขา่ยถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อีกทัง้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และแผนการใช้เงินเพ่ือขยายธุรกิจพบว่าบริษัทฯ มีความ

ต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือให้การระดมทนุประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้

มากท่ีสดุ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ มีโครงการลงทนุสื่อโฆษณาท่ีอยู่ในแผนการดําเนินงาน รวมถึงท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา หลายโครงการ อีก

ทัง้สือ่โฆษณาของบริษัทฯ ท่ีจะลงทนุ จะเป็นสือ่ดิจิตอล ซึ่งเป็นท่ีต้องการของลกูค้า ยิ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิใน

สือ่โฆษณามากขึน้ ก็จะทําให้รายได้ของบริษัทฯ เพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้เงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุจะถกูใช้ไปตามแผนการ

ลงทนุของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพ และทนัตามความต้องการเงินลงทนุ 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิและโครงการที่จะดําเนินการ และความเพียงพอของ

แหล่งเงนิทุน 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุกบัผู้ ถือหุ้นเดิม ได้รับเงินทนุ จํานวนเพียง 37.48 

ล้านบาท ตํ่ากวา่ท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้มาก ขณะท่ีบริษัทฯ มีโครงการสื่อทําโฆษณาอยู่ระหว่างการลงทนุ อีกทัง้

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีดีขึน้ แต่ยงัขาดทุนอยู่ ส่งผลให้เงินท่ีได้จากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในปี 

2558 และในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ไมเ่พียงพอในการขยายการลงทนุสือ่โฆษณาในปี 2561 และ ปีตอ่ ๆ ไป  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้

เพ่ือใช้ในโครงการตา่ง ๆ ท่ีได้กลา่วมาแล้วก่อนหน้านี ้ซึง่เพียงพอในการลงทนุแตล่ะโครงการ  

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเป็นเงินทุนส่วนสําคญัท่ีส่งผลให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของ

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีค่ามากกว่าศนูย์  และสามารถนํามาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัทฯ เพ่ือท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนในอตุสาหกรรม และ

การตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีรายได้และผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้และทําให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ได้รับ

ผลตอบแทนในระยะยาว 

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทัง้จาํนวน 

หากบริษัทฯ ไมส่ามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทัง้จํานวนได้ 

บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมท่ีทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

ในกรณี บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบทัง้จํานวนได้ตามวิธีการจัดสรรดงักลา่วข้างต้น อาจ

สง่ผลให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ และบริษัทฯ จะเข้าข่าย

อาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความระมดัระวงัและตรวจสอบข้อมลูในการออก

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 
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6. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม

การดาํเนินการตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น

สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตาม

มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                                

           (นายอรัญ อภิจารี)  (นายวิโรจน์ วชิรเดชกลุ) 

                                                  ประธานกรรมการ                ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

ของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จาํกดั (มหาชน)  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 13/2561 เมื่อวนัท่ี 27 

กนัยายน 2561 ได้มีมตสิาํคญั ดงันี ้

มติให้เสนอขอเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 12 - 16 กุมภาพนัธ์ 2561 จํานวน 6,021,174,559 หุ้น 

และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5 (TSF-W5) 

มีจํานวนสูงเกินไป จํานวน 3,010,587,291 หุ้ น เมื่อรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจัดสรรทัง้สองส่วน 

จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนัให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) แบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวนไม ่ เกิน 9,031,761,850 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่

ตํ่ากวา่หุ้นละ 0.045 บาท 

โดยจะมีการนําเสนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ

หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั โดยบคุคลในวงจํากดัดงักลา่วจะไมเ่ป็นบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคา

เสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.045 บาท ทัง้นี ้ราคาตลาดจะ

คํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงัไม่

น้อยกวา่ 7 วนัทําการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติกําหนดราคา

เสนอขาย  

นอกจากนีใ้ห้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือขออนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 

หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรือเปลีย่นแปลง
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ระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ การกําหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คําขอตา่ง ๆ และ/หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน

ในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนํา

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐาน

ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง

พาณิชย์ หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิ 

ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือเดิม เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการดําเนินธุรกิจ 

และรองรับการลงทนุในโครงการใหม ่ๆ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วน และบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุนัน้ให้บคุคลในวงจํากดัทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุทัง้จํานวนให้แก่บคุคลในวงจํากดั ดงัตอ่ไปนี ้

           สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น  = Qr / (Qo+Qr) โดยท่ี  

            Qo =  จํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมประมาณ 6,770.76 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  

            Qr  =  จํานวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม/ขายให้บคุคลในวงจํากดั ไม่เกิน 

9,031.76 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

           ดงันัน้  Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)  

                                                = 9,031.76 / (6,770.76+9,031.76) 

      = 57.15 
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3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

     สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po   โดยท่ี  

     Po =     ราคาปิดตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27  

กนัยายน 2561 (คือ วนัท่ี 6 - 26 กนัยายน 2561) ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 0.042 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.10 บาท)  

 Pr  =     ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั เท่ากบั 0.045 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท) 

เน่ืองด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไมต่ํ่ากว่าหุ้นละ 0.045 

บาท) สงูกวา่ราคาตลาด (0.042 บาทตอ่หุ้น) สง่ผลให้ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถอืหุ้น (EPS Dilution) 

 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน จึงไมส่ามารถคํานวณได้ 

3.4 ความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเน่ืองจากจะทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีคา่มากกวา่ศนูย์ และบริษัทฯ ไมเ่ข้าขา่ยอาจถกูเพิกถอนจากการเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อีกทัง้ หุ้นท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั เป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่า

กวา่ท่ีเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ผู้ ถือหุ้นเดิมจึงไมไ่ด้รับผลกระทบทางด้านราคาลดลง 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

ตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมทนุได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 

2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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อีกทัง้ บริษัทฯ จําเป็นต้องระดมเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพ่ือสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโต ขยาย

ฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม และรองรับการลดลงของรายได้ ของสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแล

บํารุงรักษาและติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณศาลาท่ีพกัผู้ โดยสารรถประจําทาง กลุม่ D จํานวน 691 หลงั ท่ีบริษัทฯ ได้

ทําสญัญากบักรุงเทพมหานคร ท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาสทิธิ 6 ปี ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ได้พิจารณาฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่า จากฐานะทางการเงิน ณ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือให้สว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีค่ามากกว่า

ศนูย์ และไมเ่ข้าขา่ยถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อีกทัง้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และแผนการใช้เงินเพ่ือขยายธุรกิจพบว่าบริษัทฯ มีความ

ต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือให้การระดมทนุประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้

มากท่ีสดุ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ มีโครงการลงทนุสื่อโฆษณาท่ีอยู่ในแผนการดําเนินงาน รวมถึงท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา หลายโครงการ อีก

ทัง้สือ่โฆษณาของบริษัทฯ ท่ีจะลงทนุ จะเป็นสือ่ดิจิตอล ซึ่งเป็นท่ีต้องการของลกูค้า ยิ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิใน

สือ่โฆษณามากขึน้ ก็จะทําให้รายได้ของบริษัทฯ เพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้เงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุจะถกูใช้ไปตามแผนการ

ลงทนุของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพ และทนัตามความต้องการเงินลงทนุ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิและโครงการที่จะดําเนินการ และความเพียงพอของ

แหล่งเงนิทุน 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุกบัผู้ ถือหุ้นเดิม ได้รับเงินทนุ จํานวนเพียง 37.48 

ล้านบาท ตํ่ากวา่ท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้มาก ขณะท่ีบริษัทฯ มีโครงการทําสื่อโฆษณาอยู่ระหว่างการลงทนุ อีกทัง้

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีดีขึน้ แต่ยงัขาดทุนอยู่ ส่งผลให้เงินท่ีได้จากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในปี 

2558 และในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ไมเ่พียงพอในการขยายการลงทนุสือ่โฆษณาในปี 2561 และ ปีตอ่ ๆ ไป  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ในครัง้นี ้เพ่ือใช้ในโครงการต่าง ๆ ท่ีได้กลา่วมาแล้วก่อนหน้านี ้ซึ่งเพียงพอในการ

ลงทนุแตล่ะโครงการ  
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเป็นเงินทุนส่วนสําคญัท่ีส่งผลให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของ

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นกลบัมามีค่ามากกว่าศนูย์  และสามารถนํามาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัทฯ เพ่ือท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนในอตุสาหกรรม และ

การตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีรายได้และผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้และทําให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ได้รับ

ผลตอบแทนในระยะยาว 

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทัง้จาํนวน 

หากบริษัทฯ ไมส่ามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทัง้จํานวนได้ 

บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมท่ีทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

ในกรณี บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบทัง้จํานวนได้ตามวิธีการจัดสรรดงักลา่วข้างต้น อาจ

สง่ผลให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ และบริษัทฯ จะเข้าข่าย

อาจถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4.6 ความเหมาะสมของราคา และที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ในราคาตลาดในช่วงเสนอขาย แตท่ัง้นีไ้มต่ํ่ากวา่ 0.045 บาท  

อนึง่ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั

ทําการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั 

4.7 เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้บุคคลในวงจาํกัดดังกล่าว 

เน่ืองจากบริษัทฯ จําเป็นต้องระดมเงินทุน เพ่ือให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น

กลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ อีกทัง้ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต ตามท่ีได้กลา่ว

ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องมีเงินทนุเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับแผนดงักลา่ว  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคณุสมบตัินกัลงทนุผู้ประสงค์เข้ามาช่วยเหลือบริษัทฯ ทัง้ใน

ด้านการเงินและการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ อีกทัง้ สามารถเอือ้ประโยชน์ในการแนะนําพนัธมิตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษัทได้ ด้วยความระมดัระวงัและเพ่ือก่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
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5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความระมดัระวงัและตรวจสอบข้อมลูในการออก

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั เพ่ือให้บคุคลท่ีได้รับการจดัสรรเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทฯ 

ได้จริง 

6. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม

การดาํเนินการตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น

สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตาม

มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                         
 (นายอรัญ อภิจารี)  (นายวิโรจน์ วชิรเดชกลุ) 

               ประธานกรรมการ              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 4   การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบั

แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง/จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็

ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี

นายทะเบียนกําหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

นดัประชุมใหม่   และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม

ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิ

ได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
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ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลอืก ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่

ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

               (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด         

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

                      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ

การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

                      (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืน ๆ  

ข้อ 33. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 
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นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

• นิยามกรรมการอิสระ 

           กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

• การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการคดัเลือกกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาบคุคลท่ีมีคณุวฒุิ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้อง และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีสาระสําคญัของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้

กําหนดไว้และตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้กรรมการ

บริษัท ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง  

2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดไปลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียง

ชีข้าด 

• การสรรหาและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ี

เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง หรือพนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจําจากบริษัท หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ

การบริหารงานของบริษัท หรือเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ หรือเป็นผู้สอบบญัชี หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในกลุม่ 

7. กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 รายท่ีเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

หรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีต่อการเปลี่ยนแปลงของการ

รายงานทางการเงิน 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 รายท่ีเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

หรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่การเปลี่ยนแปลงของการรายงานทาง

การเงิน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ – สกุล  :     พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    :    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

อายุ                     :       71 ปี 

สัญชาติ               :     ไทย 

วุฒกิารศึกษา              

 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 9 

 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้ารุ่นท่ี 20 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชดุท่ี 60  

 ปริญญามหาบณัฑิตรัฐศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบรีุ 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.399) 

 หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 105 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Role of Chairman Program  รุ่นท่ี 18 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ(วตท.รุ่นท่ี 7) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูรการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยสาํหรับผู้บริหารระดบัส ูสถาบนัพระปกเกล้าฯ (ปปร.12) 

 หลักสูตรผู้ บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

กระทรวงพาณิชย์  รุ่นท่ี 3 (TEPCoT 3) 

 หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลอืกตัง้ระดบัสงู สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ รุ่นท่ี 2  (พตส.2) 

 หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 3 (สวปอ.มส.3) 

 หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1 

 หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 2 (วปส.2) 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” รุ่นท่ี ๓ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร           :   ไมม่ ี

สัดส่วนการถอืหุ้น TSF    :    ไมม่ ี

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ :      ตัง้แตว่นัท่ี 26 สงิหาคม 2552 จนถึงปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ไมใ่ช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร 

      3 กรรมการ 1 - ไมม่ี - 
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ประสบการณ์ทาํงาน   

ปัจจบุนั    : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท ล๊อกซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท วนชยักรุ๊ป จํากดั 

2556-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นิบปอนแพค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2555     : กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยันครพนม 

                             กรรมการสภามหาวิทยาลยั อีสเทิร์นเอเชีย 

2554  : ประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง 

   :  อปุนายกสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

2552  : กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมการประชุมปี 2560  :        การประชมุคณะกรรมการบริษัท             14/14 ครัง้ 

     การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560     1/1  ครัง้  

     การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560      1/1  ครัง้ 

 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

เอกสารแนบ 6 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ – สกุล  :     พลโทอนมุนตรี วฒันศิริ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    :    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ                     :       60 ปี 

สัญชาติ               :     ไทย 

วุฒกิารศึกษา              

 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสชัอตุสาหกรรม Duquesne University Pittsburgh, Pennsylvania, USA 

(ทนุสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม) 

 นายทหารปลดับญัชี รุ่นท่ี 6 โรงเรียนการเงิน กรมการเงินทหารบก 

 ชัน้นายพนัเหลา่แพทย์ รุ่นท่ี 31 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 

 หลกัสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขัน้สูง รุ่นท่ี 7 สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักรในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) 

 Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) 2006 Congress Yokohama, Japan  

 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017 Stockholm, Germany  

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร               :   ไมม่ ี

สัดส่วนการถอืหุ้น TSF    :    ไมม่ ี

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ :      ตัง้แตว่นัท่ี 14 กนัยายน  2559 จนถึงปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

      (ไมใ่ช่บริษัท            

จดทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร 

  -ไมม่-ี -ไมม่-ี - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ปัจจบุนั     : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั  : ผู้ อํานวยการโรงงานเภสชักรรมทหาร ศอพท. สงักดักระทรวงกลาโหม 

อดีต   : ท่ีปรึกษาบริษัท มิลเลนเนียมแอสเซท จํากดั  

          :   ท่ีปรึกษาบริษัท แสงฟ้าอีซซูุเซลส์ จํากดั  

         :  คณะกรรมการสภาเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

                                                      : คณะกรรมการนกัศกึษาหลกัสตูรการบริหารจดัการความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 7 

สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  



   

เอกสารแนบ 6 

          :  นายทหารพิเศษประจําโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 

การเข้าร่วมการประชุมปี 2560  :        การประชมุคณะกรรมการบริษัท             14/14 ครัง้ 

     การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560     1/1  ครัง้  

     การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560      1/1  ครัง้ 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

เอกสารแนบ 6 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ – สกุล  :     นางสาวนิลบุล เครือนพรัตน์ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    :    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ                     :       64 ปี 

สัญชาติ               :     ไทย 

วุฒกิารศึกษา              

 ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2517 

 ปริญญาโท  : เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง   2538 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร               :   ไมม่ ี

สัดส่วนการถอืหุ้น TSF    :    ไมม่ ี
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ :      ตัง้แตว่นัท่ี 1  ตลุาคม 2556 จนถึงปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ไมใ่ช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษัท 

   จํานวน ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

  -ไมม่-ี -ไมม่ี- - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ปัจจบุนั     : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั   : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

2554   : รองผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ 

2552   : ท่ีปรึกษาสาํนกังบประมาณ 

2551 – 2552  : ผู้ อํานวยการสาํนกัจดัทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 

2550 – 2551         : ผู้ อํานวยการสาํนกัอํานวยการและบริหารทัว่ไป 
   

การเข้าร่วมการประชุมปี 2560  :        การประชมุคณะกรรมการบริษัท             13/14 ครัง้ 

     การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560     1/1  ครัง้  

     การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560      1/1  ครัง้ 

 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

  



   

เอกสารแนบ 7 

คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้  ซึ่งเป็น

แบบท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน  หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึง่ตามท่ี

บริษัทฯ ได้เสนอช่ือไว้ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูของกรรมการท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสาร

แนบ โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกวา่ หนึง่ราย  เพ่ือความคลอ่งตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่

สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชมุแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง

ได้เพียงรายเดียว ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออก

เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือไมอ่อกเสยีงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดให้มีหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้     

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถพิมพ์ข้อมลูได้จากเว็บไซต์

ของบริษัทฯ http://www.tsf.co.th 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ

ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต   

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

• หลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายช่ือและนามสกุลของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมี

การเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 

- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความ

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

 

 

  

http://www.tsf.co.th/
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 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

- หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และ

มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.  กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ :  

- หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความ

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

- สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 ท่ีลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นนิติบุคคล        

โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) 

- สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตัง้

สาํนกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และ

ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 

- หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่คสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโดเดียน 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยโดยให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่  

2. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 กรณีปกติ และให้ถือเอาเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

2.2 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นตาม

กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ระบไุว้ในแต่ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละ

วาระจะต้องไดรับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเทา่ใด 

2.3 ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.4 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระประชมุวาระใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในวาระนัน้ และประธานอาจจะเชิญ

ให้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ แตก่ารออกเสยีงเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสยีงลงคะแนนได้โดยไมม่ี

ข้อห้าม 

3. หนงัสอืมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนน 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ เฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีสามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้ 

3.2 เจ้าหน้าท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง (2) ผู้ รับมอบฉนัทะ

ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ (3) ผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผู้

มอบฉนัทะได้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการตามท่ี

เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่

ผู้ รับมอบฉันทะในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มีคําสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว และจะบนัทึก

คะแนนเสยีงตามท่ีระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะตัง้แตเ่วลาท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4.    การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือ

และนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

4.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่

และขอให้ทําเคร่ืองหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และให้ผู้ ถือหุ้น (หรือผู้ รับ

มอบฉนัทะ) ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ี

เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สาํหรับผู้ ท่ีออกเสยีงเห็นด้วย ขอให้ทําเคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นด้วย ใน

บตัรลงคะแนนและสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

คืนเมื่อเสร็จสิน้การประชุมเพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน บัตรลงคะแนนท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีได้

ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นด้วยเท่านัน้ และเมื่อเสร็จจาก

ประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดําเนินการประชมุจะประกาศผลให้ท่ีประชมุทราบ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่ง

บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี    

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                              หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

 

               คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

วสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 

123 ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

 

หมายเหตุ 

 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า       สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี   

          ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต  

          จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)         อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี      ถนน      ตําบล/แขวง                 

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           

หรือ 

(2)          อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           

หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญั  

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 

ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 8 

 

                     วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง  

 

 วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัตเิปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

  วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอืจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย             งดออกเสยีง 

  วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลอืจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย             งดออกเสยีง 

 

 วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย             งดออกเสยีง  

 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง

หรือเพ่ิมเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

           (      ) 

 

   ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

          (      ) 

 

   ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

          (      ) 

 

   ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

          (      ) 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถ แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จาํกัด (มหาชน) ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี

1/2561 ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวด-ี

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  10900  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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