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รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 
ของ 

บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั 
   

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จํากดั เมื่อวนัจนัทรท์ี ่9 พฤษภาคม
2559 เวลา 14.00 น.ณ ห้องหวัหนิ เลขที่ 991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร 
 

กรรมการผูเ้ข้าประชมุ 
1. นายปรชีา    สง่วฒันา             ประธานกรรมการ 
2. นายวราชยั  สง่วฒันา             กรรมการ 
3. นางชอ่ทพิย ์     สง่วฒันา วฒุพิงศ ์  กรรมการ 
4. นายเบญจเ์ยีย่ม  สง่วฒันา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. นายโอมา  สง่วฒันา  กรรมการ 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

1. นางทรงวไิล  จริโพธิท์อง  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
2. นายวรีะยทุธ  บุญญะวดั  เลขานุการบรษิทั 

 
นายปรชีา ส่งวฒันา ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรบักรรมการและผู้เขา้ร่วม

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะรวม 6
ราย นับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้3,750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัจงึขอเปิดประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 
 
เร่ิมประชมุ เวลา 13.00 น. 
 
วาระท่ี  1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
 
 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559
ซึง่ประชุมเมื่อวนัพุธที ่20 เมษายน 2559 และไดบ้นัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งซึ่งบรษิทัไดแ้นบสาํเนารายงานการ
ประชุมมาพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมแก่ผู้ถือหุ้นจงึนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณารบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 
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 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัพุธ
ที ่20 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์จาํนวน 3,750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่ม
ประชุมและ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลงทนุในบริษทั เซฟ นาว 2494 จาํกดั 
 

 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางทรงวไิล จริโพธิท์อง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ รายงานความ
คบืหน้าเรือ่งการลงทุนในกจิการบรษิทั เซฟ นาว 2494 จาํกดั (เซฟนาว) ตามทีบ่รษิทัมแีผนทีจ่ะลงทุนในกจิการบรษิทั
เซฟ นาว 2494 จาํกดั โดยการซือ้หุน้สามญัจากบรษิทั พร-ีพราว จาํกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน
ปัจจุบนันัน้ บรษิทั เซฟ นาว 2494 จํากดั เริม่เปิดดําเนินการเมื่อวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2558 และในระยะเริม่ตน้มผีล
ประกอบการขาดทุน ซึง่เป็นปกตขิองธุรกจิเน่ืองจากม ีคา่ใชจ้า่ยในการเริม่เปิดดาํเนินการ ค่าใชจ้่ายการตลาด และการ
สรา้งแบรนด์ใหม่ เดมิบรษิทั เซฟ นาว 2494 จํากดั มทุีนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท และมแีผนที่จะเพิม่ทุนจดทะเบยีน
เป็น 10 ลา้นบาท ซึง่ทางบรษิทัไดท้าํการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและศกัยภาพการเตบิโตทางธุรกจิของเซฟ
นาวรวมทัง้ผลตอบแทนจากการลงทุนคาดวา่จะมมีลูค่าทีส่งูขึน้ในอนาคต รวมทัง้บรษิทั เซฟ นาว 2494 จาํกดั ดาํเนิน
ธุรกจิคา้ปลกีสอดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกจิของบรษิทัโดยในการซื้อหุน้ นําเสนอใหพ้จิารณาซือ้ในราคาตามมลูค่า
ทางบญัช ีณ วนัซือ้หุน้ 

 
 รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึการเขา้ทํารายการดงักล่าวเน่ืองจากเป็นการทํารายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั และเหน็ว่ารายการดงักล่าวน้ีเป็นรายการที่บรษิทัดําเนินการเพื่อรองรบัแผนที่จะขยายการ
ดําเนินงานในอนาคต ซึ่งถ้าบรษิทัไม่ทํารายการดงักล่าวกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั บรษิทักต็้องทํารายการดงักล่าวกบั
บุคคลอื่นอยู่แล้วอีกทัง้มเีงื่อนไขการค้ามรีาคาเป็นธรรมเน่ืองจากเป็นการซื้อหุ้นสามญัในราคาตามมูลค่าทางบญัชี
(Book Value) ซึ่งไดผ้่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดพ้จิารณาถงึ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทุนเหน็วา่เป็นไปตามกลยุทธข์องบรษิทัเพื่อขยายการธุรกจิเพื่อรองรบัแผนทีจ่ะขยาย
การดาํเนินงานในอนาคต อกีทัง้เมื่อพจิารณาจากผลตอบแทน (Investment & Return) และศกัยภาพการเตบิโตทาง
ธุรกิจของบรษิัท เซฟ นาว2494 จํากดัในอนาคต เห็นว่าการลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามญัในราคาตามบญัชี (Book 
value) เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้ 
 

 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตั ิการลงทุนในบรษิทั เซฟ นาว 2494 จํากดั โดยวธิกีารซื้อหุ้นสามญั
ของบรษิทั ฯ จากบรษิทั พร-ีพราว จํากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนปัจจุบนั ในราคาตามมลูค่า
ทางบญัช ี(Book Value) และได้ปฏิบตัิตามความเห็นและขอ้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัทีม่กีารซือ้หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วมจาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแปรสภาพ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จาํกดัจากบริษัทจาํกดัเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดั 
 

 ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้ายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทั รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่
บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะดาํเนินการแปรสภาพบรษิทัจากบรษิทัจาํกดั เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เพื่อขออนุญาตออกและ
เสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์รวมถึงการนําหุ้นของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้จึงเสนอที่
ประชุมพจิารณาการแปรสภาพบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั จากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 
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 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารแปรสภาพบรษิทั เอฟเอ็นแฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากดั จากบรษิทั
จาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วมจาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อื
หุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัในเร่ืองช่ือบริษทั วตัถปุระสงค ์ 
และการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทั 
มหาชนจาํกดั 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้ายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อให้
สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากดัเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั จึงเสนอที่ประชุมพจิารณาการแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. แกไ้ขชื่อบรษิทั โดยแกห้นงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 1 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 1 ชื่อบรษิทั “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลทจํากดั (มหาชน)” และมชีื่อเป็นภาษาองักฤษว่า       
“FN Factory Outlet Public Company Limited” 

2. แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็น

บรษิทัมหาชน ดงัน้ี  

“บรษิทัมสีทิธอิอกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ (โดยมหีรอืไมม่สีทิธใินการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั)ต่อ
ผูถ้อืหุน้ ประชาชน หรอืบุคคลใดๆ ในราคาทีต่ราไว ้หรอืในราคาสงูกวา่หรอืตํ่ากวา่ราคาทีต่ราไวต้าม
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศที่
ออกตามกฎหมายดงักลา่วตลอดจนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบอื่นใดทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะนัน้” 

3. เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องบรษิทั จากเดมิ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท ดงันัน้ หุน้
ของบรษิทัจะเป็นดงัน้ี มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 
 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัในเรื่องชื่อบรษิัท 
วตัถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบรษิทัจากบรษิทัจํากดัเป็น
บรษิทัมหาชนจาํกดัดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วมจาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงข้อบงัคบัของบริษทั 
 
 ประธานทีป่ระชุม มอบหมายใหน้ายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทัรายงานต่อทีป่ระชุมวา่สบืเน่ือง
จากการแปรสภาพบรษิทัจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั บรษิทัจะต้องเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบรษิทัจดทะเบยีนทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยจงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณายกเลกิขอ้บงัคบัของบรษิทัฉบบัเดมิและให้ใช้ขอ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ และการ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั 
ตามรายละเอยีดเป็นเอกสารซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นแลว้ 

 
 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั และตราประทบับรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การแปรสภาพบรษิทัจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดัด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์รวมจํานวน 3,750,000 
เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้คณะกรรมการ การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ 
คณะกรรมการ การกาํหนดช่ือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทั รายงานที่ประชุมว่าในวนัที่
บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ดงันัน้ บรษิทัจะต้องมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทัชุดใหม่
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณะกรรมการชุดปัจจุบนั จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายชื่อบุคคลดงัต่อไปในน้ีทําหน้าทีเ่ป็น
คณะกรรมการบรษิทั ดงัน้ี 

 

 1.  นายวสิทุธ ิ     วทิยฐานกรณ์          ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 2. นายปรชีา      สง่วฒันา                 รองประธานกรรมการ 
 3.  นายวราชยั      สง่วฒันา                 กรรมการ  
 4. นางชอ่ทพิย ์    สง่วฒันา วฒุพิงศ ์   กรรมการ  
 5.  นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา               กรรมการ  
 6.  นายโอมา        สง่วฒันา   กรรมการ  
 7.  นายพลูศกัดิ ์    ตนัสทิธพินัธ ์  กรรมการ กรรมการอสิระ  
 8.  นายวรวชัร       ตนัตรานนท ์ กรรมการ กรรมการอสิระ  
 9.  นางปรารถนา    มงคลกุล  กรรมการ กรรมการอสิระ 
 10. นางเสาวนีย ์     กมลบุตร              กรรมการ กรรมการอสิระ 
  

 เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมคีวามชดัเจนและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูล
กจิการที่ด ีเหน็สมควรเสนอให้มกีารกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
และกาํหนดชื่อและจาํนวนกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั ดงัน้ี 
 “ นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา หรอื นางชอ่ทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมอืชื่อรว่มกบั 
 นายวราชยั สง่วฒันา หรอื นายโอมา สง่วฒันา รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั “ 
 ตามรายละเอยีดเป็นเอกสารซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นแลว้ 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการ การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ  การกําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผู้มอีํานาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทัดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทร์วมจาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  ประธานทีป่ระชุมมอบหมายใหน้ายวรีะยทุธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทั รายงานทีป่ระชุมวา่ ตาม       
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน2535 มาตรา 90 กาํหนดหา้มมใิหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้ 
แต่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้าํหนดไว ้การจา่ยคา่ตอบแทน 
ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวน 
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงัน้ี 
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 ค่าตอบแทนประจาํ (บาท/คน/เดือน) 
 คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา เดอืนละ 10,000 บาท 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา เดอืนละ 10,000 บาท 
ประธานกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา เดอืนละ 30,000 บาท 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา เดอืนละ 10,000 บาท 

 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานกรรมการ อตัรา เดอืนละ 15,000 บาท 
กรรมการ อตัรา เดอืนละ 10,000 บาท 

 

 ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
 คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา ครัง้ละ 20,000 บาท 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา ครัง้ละ   5,000 บาท 
ประธานกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา ครัง้ละ 20,000 บาท 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร อตัรา ครัง้ละ 20,000 บาท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คา่ตอบแทน,คณะกรรมการธรรมาภบิาลและกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
ประธานกรรมการ อตัรา ครัง้ละ 20,000 บาท 
กรรมการ อตัรา ครัง้ละ 15,000 บาท 

 

 
 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
รวมจาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางทรงวไิล จริโพธิท์อง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิรายงานต่อที่
ประชุมว่าสบืเน่ืองจากการแปรสภาพบรษิทัจากบรษิทัจํากดัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ส่งผลใหบ้รษิทัสิน้สภาพไปและ
แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน มาตรา 181 กําหนดใหพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัพรอ้มกบัการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัดว้ยเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
เป็นไปโดยต่อเน่ือง จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาการแต่งตัง้ บรษิทั เอม็ แอนด์ อาร ์แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบใน
การลงนามงบการเงนิของบรษิทัดงัน้ี 
 1. นายเมธ ี      รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3425 และ/หรอื 
 2.  นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2308 และ/หรอื  
 3.  นายอคัรเดช  เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 
 และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2559 เป็นเงนิทัง้สิน้1,800,000 บาท  
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  มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิการแต่งตัง้บรษิทั เอม็ แอนด ์อาร ์แอสโซซเิอท จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลง
นามงบการเงนิของบรษิทัดงัน้ี 
 1. นายเมธ ี       รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3425 และ/หรอื 
 2.  นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2308 และ/หรอื  
 3.  นายอคัรเดช  เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 
 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2559 เป็นเงนิทัง้สิน้1,800,000 บาท 
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วม 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ของบริษทั 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายวีระยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบริษัท รายงานที่ประชุมว่า
ปัจจุบนับรษิทัมทุีนจดทะเบยีน ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 จาํนวน 315,000,000 บาทจาํนวน 3,150,000 หุน้มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยในวนัที ่29 เมษายน 2559 บรษิทัดาํเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหมจ่าํนวน 600,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right 
Offering) ซึง่บรษิทัจะมทุีนจดทะเบยีน 375,000,000 บาท จาํนวน 3,750,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราหุน้ไวหุ้น้ละ 100 บาท 
เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) รวมถงึนําหุน้ของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้ บรษิทัจงึตอ้งดาํเนินการเพิม่ทุน
จดทะเบยีนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนดงักล่าว ดงันัน้ฝ่ายจดัการพจิารณาแลว้ จงึเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงัน้ี 
 

1. เดมิบรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจํานวน 375,000,000 (สามรอ้ยเจด็สบิห้าลา้น) บาท จงึขอเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาการเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี125,000,000 (หน่ึงร้อยยี่สบิห้าล้าน) บาท รวมเป็น 
500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ และแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน      500,000,000บาท   (หา้รอ้ยลา้นบาท)  
   แบง่ออกเป็น               1,000,000,000 หุน้   (หน่ึงพนัลา้นหุน้)  
   มลูคา่หุน้ละ                      0.50 บาท    (หา้สบิสตางค)์ 
            โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สามญั                   1,000,000,000 หุน้   (หน่ึงพนัลา้นหุน้)  
   หุน้บุรมิสทิธ ิ                      -- หุน้   (-หุน้)” 

  
 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกี 125,000,000 (หน่ึงรอ้ยยีส่บิหา้ลา้น) 
บาท รวมเป็น 500,000,000 บาท (หา้รอ้ยล้านบาท) มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) และการแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วม
จาํนวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิัท รายงานที่ประชุมว่า ตามที่
บรษิทัพจิารณาการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจํานวน125,00,000 (หน่ึงรอ้ยยี่สบิห้า) ลา้นบาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 375,000,000 (สามรอ้ยเจด็สบิหา้) ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน 500,000,000 (หา้รอ้ย) ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 250,000,000 (สองรอ้ยห้าสบิ) ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ห้าสบิ)
สตางค ์จงึเสนอต่อทีใ่หท้ีป่ระชุมพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงัน้ี 
 

 พจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 250,000,000(สองรอ้ยหา้สบิ) ลา้นหุน้ มลูค่า
หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิ) สตางค ์เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering) และเพื่อให้
การดําเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั เหน็ควรเสนอใหม้อบอํานาจใหก้รรมการ
ผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัตามหน้าหนงัสอืรบัรองมอีํานาจตดัสนิใจใหค้วามเหน็ชอบ หรอืกําหนดรายละเอยีดใดๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแผนการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใตก้รอบและแนวทางดงัน้ี 

(1) การกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายสดัส่วนการเสนอขายหลกัทรพัย์การจดัสรร
หลกัทรพัย ์วธิกีารจดัสรร วธิกีารจองซือ้ การจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ 
รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) (ถา้ม)ี 

(2) การกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสํารวจความต้องการซื้อหลกัทรพัย์ (Book 
Building) ราคาเสนอขาย สดัสว่นการเสนอขายหลกัทรพัย ์การจดัสรรหลกัทรพัย ์วธิกีารจดัสรร วธิกีารจองซื้อ การ
จดัสรรหุ้นที่เหลอืจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกีย่วกบัแผนการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่องการจอง การจดัจําหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัย์
ทีอ่อกใหมต่ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบัแผนการเสนอขายหุ้น
สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(4) การเข้าเจรจา ทําความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และทีป่รกึษาต่างๆ  

(5) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ําเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัแผนการเสนอขายหุน้
สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของบรษิทัซึง่
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(6) การดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเพือ่ใหแ้ผนการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ของบรษิทัสาํเรจ็ลุลว่งไปได ้
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 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจํานวนไม่เกนิ 250,000,000(
สองรอ้ยหา้สบิ) ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิ)สตางค ์เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Initial 
Public Offering) และมอบอํานาจใหก้รรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัตามหน้าหนงัสอืรบัรองดาํเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัแผนการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ตามที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์รวมจํานวน 
3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการนําหุ้นสามญัของบริษทัเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ประธานทีป่ระชุม มอบหมายใหน้ายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิทัรายงานต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อให้
บรษิทัสามารถทําการระดมทุนไดต้ามแผนการที่วางไว ้เพื่อเป็นการเพิม่สภาพคล่อง และสรา้งมูลค่าเพิม่ในหุน้ของผู้
ถือหุ้นฝ่ายจดัการจึงเห็นสมควรนําเสนอให้บริษัทพิจารณาการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 (1) นําหุน้ของบรษิทัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามหลกัเกณฑ ์
ขอ้กาํหนด และเงือ่นไขของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 (2)   มอบอํานาจใหก้รรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทัตามหน้าหนังสอืรบัรองรบับรษิทัใหเ้ป็นผูล้ง
นามในเอกสารแบบคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ คําขอให้รบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตลอดจน
เอกสารประกอบคําขออื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้ให้มอีํานาจในการแก้ไข เพิม่เตมิเอกสารดงักล่าวดว้ย รวมถงึเป็นผู้มี
อาํนาจตดิต่อ เขา้ทาํ แกไ้ข ลงนามในสญัญา ขอ้ผกูพนั คาํรบัรอง และ/หรอืเอกสารต่างๆ รวมถงึการขออนุมตัใิหข้อ้มลู
ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และ/หรอืองค์กรหรอืหน่วยงานอื่นใด
คู่สญัญาหรอืผู้ให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืจําเป็นได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร
เพือ่ใหก้ารนําหุน้ของบรษิทัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสาํเรจ็ลุลว่ง 
 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอบอํานาจใหก้รรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทัตามหน้าหนังสอืรบัรอง
บรษิทั ใหเ้ป็นผูล้งนามแก้ไข เพิม่เตมิในเอกสารแบบคําขอตลอดจนเอกสารประกอบคําขออื่นใดที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าว
ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทร์วมจํานวน 3,750,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100 ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   
  ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นใด หรอืมคีําถาม หรอืประสงค์จะแสดง
ความคดิเหน็ประการใดหรอืไม ่ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่อง หรอืคาํถามอื่นใด ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อื
หุน้และปิดประชุม 
 
 

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ลงชื่อ -ปรชีา สง่วฒันา- 
(นายปรชีา สง่วฒันา) 
ประธานทีป่ระชุม 

-15- 


