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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
วันเวลาและสถานที่ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึน้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง โดยมีสถานที่ประชุม 
ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่  235/1-3 ถนนราษฎรพั์ฒนา แขวงราษฎรพั์ฒนา เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทวี มีเงิน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานที่ประชุม) 

2. นายอภิวัตน ์พลสยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายณรงค ์เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายฐกร รตันกมลพร กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
5. นายชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รอง

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน 
6. นางสาวภรกานต ์รตันกมลพร กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นปฏิบัติการ 
7. นายชัยยุทธ เอียดแกว้ กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นบริการ 
8. นางสาวมัทณา วิเชียรแกว้มณี กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการตลาด 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวุฒิ มีช่วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 
(กรรมการของบริษัท 9 ท่าน เขา้ร่วมการประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 
 
ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกันตณัฐ ศุภภวิชัยกานด ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2. นางสาวณัฐธยาน ์ลิม้สุนทรากูล ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3. นายพรเทพ ตังคเศรณี Partner บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
4. นางสาวธัญญรศัม ์ธนภาคยป์ระไพ Assistant Vice President บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
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นายก าธร ฉิมพาลี เป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผูด้ าเนินการประชุม”) และไดแ้จง้ต่อที่ประชุม รายละเอียดผูถ้ือหุน้ที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จ านวน 135 ราย รวมจ านวนหุน้ได้ 218,239,440 หุน้ 
ผูถ้ือหุน้ออนไลน ์จ านวน 12 ราย รวมจ านวนหุน้ได้ 100,787,922 หุน้ 
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 147 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 319,027,362 หุ้น 
ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 60.4232 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 527,988,450 หุน้  

ซ่ึงมีจ านวนผู้ถือหุ ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจ านวนหุ้นได้เกินกว่าหนึ่งในสาม ของ
จ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือว่าครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท 

นายทวี มีเงิน ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี  2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้จัดท า

รายงานประชุม รวมถึงได้น าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดบ้ันทึกตามความจริงครบถว้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  2565 

 จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ 

 เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู ้ด าเนินการประชุมจึงเชิญให้ที่
ประชุมลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 มติ ระหว่างประชุม มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 1 ราย รวม 331,500 หุน้ ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ าปี  2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2565 ตามรายละเอียดที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 319,358,862 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

บัตรเสีย 0 - 
งดออกเสียง 0 - 
รวม (148 ราย) 319,358,862 100.00 



 
 

3 
 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 
20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
334,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้ล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน ดังนี ้

1) เพ่ือใชใ้นการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การลงทุนในหุ้น
สามัญ หรือสินทรพัย ์เป็นตน้ 

2) เพ่ือใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท  
3) เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

โดยทุนจดทะเบียนเดิมคือ 314,000,000 บาท และทุนจะทะเบียนใหม่คือ 334,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท มีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม 

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ  

 เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู ้ด าเนินการประชุมจึงเชิญให้ที่
ประชุมลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นับคะแนน 

 มติ ระหว่างประชุม มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 2 ราย รวม 20,860 หุน้ ที่ประชุมพิจารณา
แลว้ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 334,000,000 บาท โดยการออกหุน้
สามัญจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี ้

  
มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 319,258,102 99.9619 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
บัตรเสีย 0 - 
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มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสียง 121,620 0.0381 
รวม (150 ราย) 319,379,722 100.00 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. นี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวนไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท ในวาระที่ 2 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 314,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 334,000,000 บาท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) 

เดิม    
ทุนจดทะเบียนจ านวน 314,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสี่ลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น 628,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบแปดลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น :    
หุน้สามัญ 628,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบแปดลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยห์ุน้) 
แกไ้ขเป็น    
ทุนจดทะเบียนจ านวน 334,000,000 บาท (สามรอ้ยสามสิบสี่ลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น 668,000,000 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบแปดลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น :    
หุน้สามัญ 668,000,000 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบแปดลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยห์ุน้) 

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูม้ีอ านาจลง
นามผูกพันกับบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัท 
เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจก ารค้ากระทรวง
พาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ  
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญใหท้ี่ประชุม
ลงมติอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนับคะแนน 

มติ ระหว่างประชุม มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมลดลง 1 ราย รวม 118,880 หุน้ ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สน ธิของบริษัท ข้อ  4.  และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัท หรือ
กรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 319,139,222 99.9619 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
บัตรเสีย 0 - 

งดออกเสียง 121,620 0.0381 
รวม (149 ราย) 319,260,842 100.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
มูลค่ารวม 20,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดมีขั้นตอนและใชร้ะยะเวลาด าเนินการที่ รวดเร็วกว่า
การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อผูถ้ือหุน้เดิมหรือประชาชน และสามารถก าหนดกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัท
ตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นใชใ้นการจ่ายช าระในการลงทุนในกิจการและ/หรือบริษัทอื่น หรือเสนอขายแก่
นักลงทุนที่มีศักยภาพหรือมีความเช่ียวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัท รวมทั้ง
สามารถก าหนดจ านวนเงินที่จะระดมทุนได้แน่นอนเพ่ือให้ทันต่อการขยายธุรกิจซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดทั้งผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัท ประกอบกับสัดส่วนของหุน้ที่ออกใหม่
เพ่ือเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดคิดเป็นรอ้ยละ 9.09 ของทุนช าระแลว้ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่อยู่
ในกรอบตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ  เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน 
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พ.ศ. 2554 และราคาที่จะเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาดตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยบริษัท สามารถน าเงินเพ่ิมทุนที่ไดร้บัไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจและการระดมทุนของ
บริษัทในอนาคต 

 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
40,000,000 หุน้มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ0.50 บาทมูลค่ารวม 20,000,000 บาทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากัด 

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ  

เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 20,000,000 บาท เพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลใน โดยมติในวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน 

มติ ระหว่างประชุม ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ที่ประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนน มี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 20,000,000 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออก
เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 319,139,222 99.9619 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
บัตรเสีย 0 - 

งดออกเสียง 121,620 0.0381 
รวม (149 ราย) 319,260,842 100.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่ วไป 

(General Mandate) เป็นจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
ไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนช าระแล้วของบริษัท เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 
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 สืบเนื่องจากวาระ 3 และ 4 ขา้งตน้ บริษัทประสงคท์ี่จะจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นจ านวน
รอ้ยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวาระนี้ 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประ เทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ส าหรบัการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบ
อ านาจทั่วไป ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดย
จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผูถ้ือหุน้ ซ่ึงราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 
ซ่ึงค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท า
การติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวันที่ภายใตก้ฎหมายก าหนดให้ตอ้งจัดให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทั้งนีแ้ลว้แต่วันใดจะถึงก่อน  

พรอ้มทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข 
และรายละเอียดในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับการเพ่ิมทุน และการออกและจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน
จดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ ้น หนังสือ
บริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติเป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์ รวมถึงการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอ 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย



 
 

8 
 

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตามรายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูม้ีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวของบริษัท ตามรายละเอียดที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้  

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติ ระหว่างประชุม ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจ านวนไม่เกิน 
40,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัท เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกับการเพ่ิมทุน และการออกและจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออก
เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี ้

มติที่ลง จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 319,139,222 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 

บัตรเสีย 0 0 
งดออกเสียง 121,620 - 
รวม (149 ราย) 319,260,842 100.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  2/2565 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
มีรายละเอียดที่เพ่ิมเติมดังนี ้

 “ประกอบกิจการใหบ้ริการจัดเก็บ คน้หา รวบรวม ควบคุม ดูแลรกัษา เอกสาร
และขอ้มูลต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
การเงิน การตลาด และธุรกิจอื่น ๆ” 

จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซักถามและแจง้ขอ้เสนอแนะ  
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