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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2560
ของ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
วันที 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั$น 3 บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
เลขที 252 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เริ มการประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา นางวิจิตรา ทับบุรี ทําหน้าทีพิธีกรในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 1/2560 (“พิธีกร”)
ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ขณะนี$เวลา 14:05 นาฬิกา บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุน้ ทั$งหมด 24 ราย จํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้แล้วทั$งหมด 420,000,000
หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมด้วยตนเองจํานวน 10 ราย จํานวนหุน้ 129,979,960 หุน้ และผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนมาประชุมแทนจํานวน
13 ราย จํานวนหุน้ 287,920,040 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทีลงทะเบียนเข้าประชุมจํานวน 23ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันทั$งสิ$น 417,900,000 หุน้
ซึงคิดเป็ นร้อยละ 99.5 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั$งหมดของบริ ษทั ฯครบเป็ นองค์ประชุม
พิธีกรกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและคณะทํางานเลขานุ การบริ ษทั ที ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ ที เข้าร่ วม
ประชุมดังนี$
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม คือ
1. นายภวัต
วงศ์ต$ งั ตระกูล
2. นายหวัง
วนาไพรสณฑ์
3. นายเหว่ย ไค
หวัง
4. นายวีระชัย
วงษ์เจริ ญสิ น
5. นายวุฒิชยั
วงษ์เจริ ญสิ น
6. นางสาวพรพิวรรณ
นิรมลเฉิ ดฉาย
7. นายรัตนชัย
วงษ์เจริ ญสิ น
คณะทํางานเลขานุการบริษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม คือ
1. นางวิจิตรา
ทับบุรี

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั

ที ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม คื อ นายมนต์สยาม สิ นวรพันธุ์ และ บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย สยามซิ ต$ ี
จํากัด โดยนางสาวมาลินี เกรี ยงไกรลิปิกร
พิธีกรชี$แจงการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงต่อทีประชุมทราบดังนี$
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ในการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยง 1
เสี ยงต่อ 1 หุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพียงทางใดทางหนึ ง
เท่านั$น จะแบ่งแยกจํานวนหุน้ เพือแยกการลงคะแนนเสี ยงมิได้ ยกเว้นกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย
3. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
- กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกสี ยงเพิมขึ$นอีกเสี ยงหนึงเป็ นสี ยงชี$ขาด
- กรณี แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ให้ถือมติดว้ ยคะแนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี
(3/4) ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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4. ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิ ให้ออกเสี ยงในวาระนั$น หรื อบริ ษทั ฯ อาจเชิ ญให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ดังกล่าว ออกจากทีประชุมได้เป็ นการชัว คราวในวาระนั$น ๆ
5. สําหรับท่านทีไม่คดั ค้านหรื อไม่งดออกเสี ยง จะถือว่าท่านอนุ มตั ิตามวาระที เสนอและไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงในบัตร
ลงคะแนน บริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วยและ/หรื องดออกเสี ยงนั$น หักออกจากจํานวนเสี ยงทั$งหมดทีเข้าร่ วม
ประชุม หรื อออกเสี ยงลงคะแนน เพือสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
6. สําหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที มอบฉันทะและออกเสี ยงลงคะแนนมาแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การรวบรวมและบันทึ กคะแนนไว้ใ น
คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านทีรับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนนอีก และสําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะ
แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามวิธีการทีแจ้งไปแล้ว
พิธีกรเรี ยนเชิญประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 1/2560
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีมาร่ วมประชุมในวันนี$ และได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ
ดังต่อไปนี$
วาระที 1

วาระแจ้ งเพือ ทราบ
ประธานฯได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อทีประชุม

นางวิจิตรา ทับบุรี กล่าวเชิ ญนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย กรรมการ เป็ นตัวแทนคณะกรรมการแถลงในวาระนี$ ว่า
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรแจ้งให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบความคื บ หน้าการยืน แบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี$ ชวน รวมถึงแบบคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ต่อสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลท.”) และรับทราบกําหนดการและกระบวนการทีเกียวข้องกับการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
บริ ษทั ฯ ได้ยืนร่ างหนังสื อชี$ ชวนต่อสํานักงานกํากับหลักทรัยพ์แล้วตั$งแต่วนั ที 19 เมษายน 2560 ที ผ่านมา โดย ตลท. มี
ความเห็นในบางประเด็นซึงได้มีการดําเนินการเข้าทีประชุมในวันนี$แล้ว โดยในลําดับถัดมาสํานักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจกระดาษทํา
การของผูส้ อบบัญชี และที ปรึ กษาทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ พร้อมกับซักถามข้อมูล ทั$งนี$ สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. จะเข้าพบ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงเยีย มชมกิจการและโรงงานของบริ ษทั ฯ ในขั$นตอนลําดับถัดไป
มติทปี ระชุม
ทีประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าของการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ าง
หนังสื อชี$ ชวน รวมถึงแบบคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ต่อสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
รับทราบกําหนดการและกระบวนการทีเกียวข้องกับการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่และระยะเวลาดังกล่าว
วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ประธานฯได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงต่อทีประชุม
นางวิจิตรา ทับบุรี ได้ขอให้ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 13 มีนาคม
2560 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมในครั$งนี$ แล้ว ซึ งการประชุมดังกล่าว มี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี$
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 3/2559
2. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานประจําปี 2559
3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ$นสุดลง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
4. พิจารณาแต่งตั$งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
5. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
6. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั$งกรรมการอิสระ นายหยาง ชุง เจน
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7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั$งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
8. พิจารณาอนุมตั ิเรื องการแปรสภาพของบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรี ยล จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด การเปลียนชือ
บริ ษทั การเพิมเติ มวัตถุประสงค์ รวมทั$งพิจารณาอนุ มตั ิ การนําบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9. พิจารณาอนุมตั ิการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้
10. พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 90 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210 ล้านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 300 ล้านบาทโดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 180 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
11. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัด การเปลี ยนชื อบริ ษทั การแก้ไขเพิมเติ มวัตถุประสงค์ การเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นที ตราไว้ และการเพิมทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั
12. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั
13. พิจารณาอนุ มตั ิ การยกเลิ กข้อบังคับฉบับเดิ ม และพิจารณาและอนุ มตั ิ ให้ใช้ข ้อบังคับ ฉบับใหม่ ของบริ ษทั เพือให้
สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และการนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
14. พิจารณาอนุ มตั ิการมอบอํานาจแก้ไขเปลียนแปลงเรื องที จาํ เป็ นในการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดและการนํา
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
15. พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั$งคณะกรรมการบริ ษทั (รวมทั$งกรรมการอิสระ) คณะกรรมการตรวจสอบและการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชือผูกพันบริ ษทั และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
16. พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั$งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เนื องจากได้มีการพิจารณาอนุ มตั ิให้
บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดในวาระข้างต้น เพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
17. พิจารณาอนุมตั ินโยบายการจ่ายเงินปั นผล
18. พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ซึงได้ประชุมเมือวันที 13 มีนาคม 2560 ปรากฏ
ตามสิ งที ส่งมาด้วยลําดับที 1 ได้บันทึ กถูกต้องตามความเป็ นจริ งแล้ว จึ งใคร่ ขอให้ทีประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 13 มีนาคม
2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี$
- เห็นด้วย 417,900,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อย 0 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เสี ยง
- งดออกเสี ยง
0
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดวาระนี$ต่อทีประชุม
นางวิจิตรา ทับบุรี ได้แถลงว่าคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามรายละเอียดทีปรากฎในเอกสารแนบ 2 เนื องจากวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เดิม
บางข้อ อาจเข้าลักษณะเป็ นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบี ยนฯ และเพิมเติ มวัตถุป ระสงค์บางข้อ ที บริ ษทั ฯประสงค์จะดําเนิ นการในอนาคต รวมถึ ง อนุ มตั ิ ใ ห้บุคคลที
3
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ได้แก่ บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต$ ี จํากัด และ/หรื อ นายเอกภพ ฉายา มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําหรื อดําเนิ นการใดๆ
เพือให้เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั$งที 1/2560 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข โดย
ขออนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามรายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ ปรากฎตามเอกสาร
แนบ 2 และมีรายละเอียดการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ฯ ดังนี$
จาก
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแนบ
เป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 61 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแนบ
มติทปี ระชุม
ที ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ม ัติการแก้ไขเพิ มเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตาม
รายละเอียดข้างต้น และอนุมตั ิให้บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต$ ี จํากัด และ/หรื อ นายเอกภพ ฉายา มีอาํ นาจแก้ไขและ
เพิมเติมถ้อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี$
- เห็นด้วย 417,900,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อย 0 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
สรุป ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ร้อยละ 100 ซึงเกินกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี$ อนุ มตั ิ ให้แก้ไขเพิมเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 3 ตามทีคณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี$
วาระที 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม ทุน
ประธานฯได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุ การบริ ษทั พิธีกรเป็ นผูก้ ล่าวเชิ ญนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย
กรรมการเป็ นตัวแทนคณะกรรมการแถลงต่อทีประชุม
นางสาวพรพิวรรณ ชี$แจงต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 180,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 90,000,000
บาท ตามรายละเอียดข้างท้ายนี$
เสนอขายต่อบุคคลในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
: ประมาณ 151,200,000 หุน้
เสนอขายต่อผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
: ประมาณ 10,445,000 หุน้
เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ : ไม่เกิน 18,355,000 หุน้
โดยในส่วนของการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี$
Summary of IPO Allocation
#shares
% of IPO % of TOTAL
1. Allocation to Existing shareholders

10,000,200

5.56%

1.67%

2. Allocation to Directors

2,568,400

1.43%

0.43%

3. Allocation to Management and Employee

5,786,400

3.21%

0.96%

4. Allocation to ADB Patronage

10,445,000

5.80%

1.74%
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Summary of IPO Allocation

#shares

% of IPO

% of TOTAL

Sub Total for Shares Allocation under ADB Allocation

28,800,000

16.00%

4.80%

IPO

151,200,000

84.00%

25.20%

TOTAL

180,000,000

100.00%

30.00%

โดยขอชี$แจงรายละเอียดของการจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้แก่ประชาชนทัว ไป ซึงแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทมีสดั ส่วนดังนี$
1. จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนประมาณ 10,000,200 หุ ้น ในอัตราส่ วนหุ ้นเดิม:สิ ทธิ จองซื$ อหุ ้น
เพิมทุน เท่ากับ 40:1 ส่วน ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ เดิมของแต่ละคนทีถืออยู่
2. หุน้ ดังกล่าวให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 11 ท่านเป็ นจํานวนประมาณ 2,568,400 หุน้ จํานวนทีใกล้เคียงกัน
3. จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั$งแต่ระดับ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การไปจนถึง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร จํานวนประมาณ
5,786,400 หุน้
4. จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ ตามเงือนไขทีกฎหมายกําหนด เป็ นจํานวน 10,000,200 หุ ้น ตามนิ ยามข้าง
ท้าย
5. หุน้ ดังกล่าวให้แก่ประชาชนโดยทัว ไป จํานวน 151,200,000 หุน้
วิธิดาํ เนินการ
1. ราคาจองซื$อของทุกกลุ่มทีได้รับการจัดสรรคือราคาเสนอขายครั$งแรก (IPO) โดยจะกําหนดณ วันทีไฟลิงมีผลบังคับใช้ซ ึ งจะ
เกิดขึ$นหลังจากทีสาํ นักงานก.ล.ต. นับหนึงไฟลิง โดยทีประชุมเห็นควรกําหนดผูจ้ องซื$อในส่วนของผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ผู ้
ถือหุน้ เดิม กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องชําระเงินในวันแรกของระเวลาการเปิ ดจองซื$ อ ถ้ามีผูม้ ีสิทธิ จองซื$ อในกลุ่มใด
ไม่ได้ใช้สิทธิ ส่ วนที เหลื อให้เสนอผูม้ ี สิทธิ จองภายในกลุ่ม สําหรั บกลุ่มผูบ้ ริ หารถ้ามี ผูบ้ ริ หารรายใดไม่ใช้สิทธิ ให้สิทธิ
ผูบ้ ริ หารในตําแหน่งเดียวกันได้สิทธิy ซื$ อเพิมส่ วนทีเหลือจากการใช้สิทธิ เป็ นลําดับแรก ถ้ายังมีเหลือให้เป็ นสิ ทธิy ของผูบ้ ริ หาร
ลําดับถัดไป
2. หากมีจาํ นวนหุ ้นเหลือจากการจองซื$ อของแต่ละกลุ่มทีไม่มีผูใ้ ดจองซื$ อให้อาํ นาจคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารพิจารณาจัดสรรเสนอขายหุน้ ทีเหลือ
3. การจัดสรรให้กบั ผูม้ ีอุปการคุณ กําหนดนิยามผูม้ ีอุปการคุณดังนี$
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ หมายถึ ง บุ คคลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติบุคคล ซึ งทําคุ ณประโยชน์ ให้คาํ แนะนําหรื อให้ความ
ช่วยเหลือในการประกอบธุรกิ จหรื อในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย รวมถึงบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษทั ฯ เช่น ผูท้ ีมีความสําคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผูจ้ ดั หาสิ นค้า/บริ การ
(Suppliers) บริ ษทั คู่คา้ ผูจ้ ดั หาแหล่งเงิ นทุน สถาบันการเงินทีติดต่อ ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นข้อมูลทาง
ธุรกิจ ผูแ้ นะนําลูกค้าและธุรกิจ เป็ นต้น ทั$งทีติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อหรื อผูท้ ีคาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีบริ ษทั ฯ ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยต่อไปในอนาคต
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้นายหวัง วนาไพรสณฑ์ เป็ นผูม้ ี
อํานาจดําเนินการบริ หารจัดการในส่วนของการจัดสรรหุน้ ให้ผมู ้ ีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนของการเสนอขายให้ผมู ้ ีอุปการคุณ
4. สําหรับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทีถืออยู่เดิมใน
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะ
กรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้า หน้ า ที บ ริ หารหรื อบุ ค คลที ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะ
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กรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีอาํ นาจในการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และเป็ นผูด้ าํ เนิ นการกําหนด
รายละเอียดที เกียวข้องอืน อาทิเช่น การกําหนดวันให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเพือรวบรวมรายชือตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น วันเวลาที
เสนอขายและเงือนไขในการเสนอขายทีเกียวข้อง โดยกําหนดให้ราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที
จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว ไปเป็ นครั$งแรก (Initial Public Offering)
จึ งใคร่ ขอให้ทีประชุ มได้โปรดพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นตามหลักการดังรายละเอียดข้างต้นและอนุ มตั ิ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร หรื อบุ ค คลที ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดการและอนุมตั ิทาํ แผนจัดสรร
ในรายละเอี ย ดย่อยที เ กี ย วข้องทุ ก กรณี รวมทั$งพิ จารณาอนุ ม ัติก ารมอบหมายให้น าย หวัง วนาไพรสณฑ์ เป็ นผูม้ ี อาํ นาจ
ดําเนิ นการบริ หารจัดการในส่ วนของการจัดสรรหุ ้นให้ผูม้ ีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงนิยามผูม้ ีอุปการคุณดังกล่าวข้างต้น
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดแบบการจัดสรรหุ ้นข้างต้น
และอนุ มตั ิ ให้ณะกรรมการบริ ษทั หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อประธานเจ้า หน้าที บ ริ ห าร มี อ าํ นาจจัด การและอนุ ม ัติท ํา แผนจัด สรรใน
รายละเอียดย่อยทีเกียวข้องทุกกรณี รวมทั$งพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้นายหวัง วนาไพรสณฑ์ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการบริ หาร
จัดการในส่วนของการจัดสรรหุน้ ให้ผมู ้ ีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
รวมถึงนิยามผูม้ ีอุปการคุณดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี$
- เห็นด้วย 417,900,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อย 0 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
สรุป ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี$ อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิมทุน ตามรายละเอียดการจัดสรรหุน้ ทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอข้างต้น
วาระที 5 เสนอเพิม เติมค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทีไ ม่ ใช่ ผู้บริหาร
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดวาระนี$ต่อทีประชุม
นางวิจิตรา ทับบุรี ได้แถลงว่าคณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิมเติมค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนอัตราเดือนละ
10,000 บาท โดยเริ มเดือนมิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
ซึ งปั จจุบนั ผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ นายวุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น และนายภวัต
วงศ์ต$ งั ตระกูล ทั$งนี$ นายภวัต วงศ์ต$ งั ตระกูล ซึงถือหุน้ จํานวน 21,434,620 หุน้ ได้แจ้งของดออกเสี ยงในวาระนี$ จึงใคร่ ขอให้ทีประชุมที
เหลือได้โปรดพิจารณา
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ร้อยละ 94.87 ของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
นี$ โดยไม่นบั ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึงงดออกเสี ยง ให้อนุมตั ิการกําหนดเพิมเติมค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร
อัตราเดือนละ 10,000 บาท ซึงปั จจุบนั ได้แก่ นายวุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น และนายภวัต วงศ์ต$ งั ตระกูล
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี$
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- เห็นด้วย 396,465,380 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.87 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อย 0 ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
- งดออกเสี ยง 21,434,620 เสี ยง
วาระที 6

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
-

ไม่มี

เมือไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา

15.30 น.

ลงชือ______________________________
(นางวิจิตรา ทับบุรี)
เลขานุการบริ ษทั /ผูบ้ นั ทึกการประชุม

ลงชือ______________________________
(นายภวัต วงศ์ต$ งั ตระกูล)
ประธานในทีประชุม
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