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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

ของ 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) 

_______________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานที่  

ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :  

1. พลต ารวจเอกชัชวาลย ์ สุขสมจิตร์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายสราวุฒิ   พรพัฒนารักษ ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤช   ฟอลเล็ต  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายณัฏฐะวุฒ ิ เครือประดับ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายทรงพล   ชีวะปญัญาโรจน ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางนวลพรรณ  ล่ าซ า   กรรมการอิสระ 
7. นายนิติโรจน์   มโนลมา้ย  กรรมการ 
8. นายปิยวัชร  ราชพลสิทธิ ์  กรรมการ 
9. นายรุ่งโรจน์   ชัยศิริวิกรม  กรรมการ 
10. นายศุภวัฒน์   วนิชประภา  กรรมการ 
11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ  กรรมการ 
12. นายฤทธไิกร   ธรรมรักษ์  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวรุ่งทพิย์  งามเอกอุดมพงศ์  เลขานุการที่ประชุม 
2. นางสาวจฬุาพร รัตตะพงษ ์  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เริ่มการประชุม  

พลต ารวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) 
ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ ท าหน้าที่
เลขานุการที่ประชุมและผู้ด าเนินการประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)  

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 303,000,000 บาท และทุน
ช าระแล้วจ านวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
รวม 6 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท  
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เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดย
ให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
บัตรลงคะแนนจากท่าน  

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ 
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้การลงมติใน
การประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ  

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3)  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

4)  บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง  

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ  

4.  ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”  

 ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  หรือไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยใน
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กรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน
เสียง  

5.  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม  

6.  คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  

7.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ
งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความ
กรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด  

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2560  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถามในวาระนี้  

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 :  พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันภายใต้นิยามของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลใน
วงจ ากัด”) บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นดังกล่าว 

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่ เหลืออยู่ของบริษัทมี หุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 
78,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)  (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้
บริษัท สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้อง
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 78,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 303,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 225,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 78,000,000  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 78,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 303,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
225,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 78,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
78,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 303,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
225,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 78,000,000  หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 

14 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 225,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 225,000,000  หุ้น (สองร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           -   หุ้น ( - )” 

  ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ 
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15 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 225,000,000 บาท เป็นจ านวน 303,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 78,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 76,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก ( Initial Public Offering) และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) นั้น  

 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
15,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเพิ่มเติม บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับในเร่ืองดังกล่าว ดังนั้น 
บริษัทจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียน 318,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 93,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ภายหลังจากที่ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

 ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
อีกจ านวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
318,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 93,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากที่ได้ท า
การลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
318,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 93,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ภายหลังจากที่ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดย
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   318,000,000 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 318,000,000 หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 318,000,000 หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           -  หุ้น ( - )” 

 ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนของบริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 93,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 
บาท โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น เลขาฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 93,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนและ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้นิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่  กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่  15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลใน
วงจ ากัด”) ในราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 76,000,000 (เจ็ดสิบหกล้าน) หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก และการเสนอขายหุ้นให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ข้างต้น จะสามารถท าได้เมื่อ
บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้
บังคับแล้ว และอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถท าได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
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32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ
ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ เพื่อให้
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ครั้งแรก และการเสนอขายหุ้นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตาม
โครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย (ESOP) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นไป
โดยสะดวกและคล่องตัว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทมีอ านาจตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือก าหนดรายละเอียดใดๆ ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่างๆ 
ดังนี้ 

(1) การก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ 
(Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์
ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร 
วิธีการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่
หุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด การ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก และการเสนอขายหุ้นให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนข้างต้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท ทั้งนี้ 
ภายใต้กรอบที่สามารถท าได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตรา
สารทุน ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
ตลอดจนสภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้ และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นหรือจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจ
เป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) บริษัทมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 
(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อ
ต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศ 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับแผนการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการ
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ทั่วไปครั้งแรก และการเสนอขายหุ้นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) และการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
และผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่างๆ  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก และ
การเสนอขายหุ้นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) และการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(5) การด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัด การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก และการเสนอขายหุ้นให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
บริษัทส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ประธานจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 93,000,000 (เก้าสิบสามล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่
เกิน 93,000,000 (เก้าสิบสามล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอ
ทุกประการ  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 :  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และหรือ/
( หรือบริษัทย่อย/พนักงานของบริษัท และESOP) 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) จ านวน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ดังรายละเอียดปรากฏวาระที่ 6 ข้างต้นนั้น บริษัทประสงค์จะก าหนด
รายละเอียดของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย (ESOP) ดังต่อไปนี้ 

 โดยในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และความจ าเป็นดังนี้ 

ก) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น 

ข) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและทีห่าทดแทนได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว
เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

ค) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว 
ง) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น 

และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นส าคัญ 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

ชื่อหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) 

ประเภท : หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ชนิด : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ
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บริษัทย่อย 

อายุของโครงการ : 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคือวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 

จ านวนของหุ้นสามัญที่เสนอ
ขาย 

: จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นโครงการ (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในหัวข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”) 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานตามโครงการจะเท่ากับ ราคายุติธรรม ณ วันที่มีการ
ก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการโดย
บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 1 ปีนับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของ
บริษัท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจากหุ้น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่
น้อยกว่า 1 เดือน และจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการ
ของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารและ
จ านวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ระบุภายใต้หัวข้อ “ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรและจ านวนที่ได้รับการจัดสรร” 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย การเสนอขายให้แก่พนักงานคนใดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามที่
เห็นสมควร และหากภายหลังการก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
พนักงานดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามที่
เห็นสมควร  
“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึงวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข อ งบ ริ ษั ท  ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท มีมติหรืออนุมัติก าหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการ 
โดยบริษัทจะก าหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นวันเดียวกันกล่าวคือ ในช่วง
เวลาระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 อย่างไรก็ดี วันที่มีการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 
“วันที่มีการก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีมติหรืออนุมัติรายชื่อพนักงานผู้มี
สิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ โดยบริษัทจะ
ก าหนดวันที่มีการก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุน เป็นวัน เดียวกัน โดยจะก าหนดภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 

เงื่อนไขการได้รบัการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ส าหรับกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ 

และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และจะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

(2) ส าหรับพนักงาน จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการก าหนดรายนามพนักงาน
ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องด ารงสถานะเป็นพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

(3) จ านวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แต่ละ
รายจะได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทและบริษัท
ย่อยในอนาคต 
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ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันก าหนดการใช้สิทธิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถก าหนด รายชื่อ 
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ท่านอ่ืนเพื่อให้ได้รับ
สิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและ
จัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรในข้อ (2) 
และ (3) ข้างต้น โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จัดสรร 

ผู้ที่ได้รบัการจัดสรรและ
จ านวนที่ได้รับการจดัสรร 

: รายนามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท และจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรมีดังนี้  

รายชื่อกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

ที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด 

นายศุภวัฒน์  
วนิชประภา 

กรรมการ และรอง
ประธานเจ้าหนา้ที่

บริหาร 

640,000 หุ้น 

นายนิติโรจน์ 
มโนลมา้ย 

กรรมการ รอง
ประธานเจ้าหนา้ที่

บริหาร และ
ประธานเจ้าหนา้ที่
บริหารสายงาน

พาณิชย ์

360,000 หุ้น 

นายปิยวัชร  
ราชพลสิทธิ ์

กรรมการ และ
ประธานเจ้าหนา้ที่
สายงานการเงนิ 

50,000 หุ้น 

นายรุ่งโรจน์  
ชัยศิริวิกรม 

กรรมการ  50,000 หุ้น 

นายธิติ  
รัตตมณี 

ประธานเจ้าหนา้ที่
สายงานกลยทุธ์
และวิเคราะห์

ข้อมูล 

50,000 หุ้น 

นายวฒุิ  
เครือน้ าค า 

ประธานเจ้าหนา้ที่
สายงานปฏิบัติการ 

50,000 หุ้น 

พนักงานอ่ืนๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะ
ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของ

จ านวนหุ้นที่จัดสรรในครั้งนี ้

800,000 หุ้น 

รวม 2,000,000 หุ้น  
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ระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญ 
(Lock-up Period) 

 

: 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรร และใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแล้ว ห้ามน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย
ออกขายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทนุ : 
 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ ออกแล้วไปจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
เนื่องจากหุ้นของบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของบริษัทและไม่สามารถค านวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทได้  
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งก า ไรต่ อ หุ้ น  (Earnings Per Share 
Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
(Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้ งจ านวน 
2,000,000 หุ้น ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.63 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิ
ในการออกเสียงเดิมโดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 318,000,000 หุ้น 
(ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังจากที่บริษัท เสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชน ( IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (ESOP) ทั้งจ านวน) 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีกรรมการบางรายจะได้รับการเสนอขายหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ณ วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเวลาที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว และมีความเป็นไปได้ว่าราคาเสนอขายต่อหุ้นที่เป็นราคายุติธรรม ณ วันที่มีการก าหนดรายชื่อ
พนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลัง 7 – 15 วันท าการติดต่อกัน ในวันที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจึง
อาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า ดังนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน คณะกรรมการจึงมีความเห็นเพิ่มเติมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เหตุผลหรือที่มาของการก าหนดจ านวนหุ้นที่เสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่อาจเข้าข่ายราคาต่ า 

การก าหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างก าลังใจให้กับบุคลากรส าคัญ ที่ร่วม
ท างานกับบริษัทตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกิจการ มีส่วนร่วมในการสร้างความส าเร็จของบริษัทมาโดย
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ตลอด และสร้างแรงจูงใจในลักษณะของผลตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อบริษัทในระยะยาว 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นใน
อนาคต 

2) ความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่อาจเข้าข่ายราคาต่ า ดังนี้ 

1.  นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับหุ้นจ านวน 640,000 หุ้น โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายศุภวัฒน์ 
วนิชประภา เข้ามาร่วมท างานกับบริษัทตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นของการประกอบธุรกิจผลิตและ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวในปี 2556  เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในหลาย
ด้านโดยเฉพาะด้านข้อมูลและสารสนเทศ และเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจและความส าเร็จของบริษัทที่ผ่านมา ในช่วงเริ่มต้นของกิจการ นาย
ศุภวัฒน์ วนิชประภา มีหน้าที่ดูแลและบริหารงานในหลายฝ่าย ก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ดูแลการสื่อสาร 
น าเสนอ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่จดจ า ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความนิยมอย่าง
มาก และเติบโตได้อย่างแข็งแรงจวบจนปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่
นายศุภวัฒน์  วนิชประภา แล้วยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 
รวมถึงยังเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะ
ยาว ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือ
หุ้น และมุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้บริษัทเป็นส าคัญ 

2. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ ได้รับ หุ้นจ านวน 360,000 หุ้น โดยในการนี้ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายนิติโรจน์ มโนลม้าย เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้เข้ามาร่วม
ท างานกับบริษัทในการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เป็น
ระยะเวลานาน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านบริหารจัดการโรงงาน และเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจและความส าเร็จของบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่
นายนิติโรจน์ มโนลม้าย แล้วยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป รวมถึงยังเป็น
การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ด้วยการ
ให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่ง
สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้บริษัทเป็นส าคัญ 
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ 
กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง รายนามของพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันที่และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจ
ในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดท าข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) จ านวน 
2,000,000 (สองล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทส าหรับกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 225,000,000 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
ห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น 

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ 

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืนที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนดในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิด
การประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

(ลายมือชื่อ) 
       (พลต ารวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์) 
               ประธานกรรมการ 

 

 

  

 
  

 
 


