
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 เปิดประชุมเวลา 9:00 น. 

สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที ่ 191 หมู ่ที ่ 3 
ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 

ประธานที่ประชุม  : พล.ต.ต. อดศิร์ งามจติสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท 

เลขานุการที่ประชมุ : นางอัญญา   ถาวรนันท ์

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 (Record Date) จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิน้ 
7,423 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 2,015,123,566 หุ้น 

วาระที่ 1 : เนื่องจากเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2-4 จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจ านวนหุ้น
ทั้งสิ ้น 1,000,784,677 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 49.66 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 5-6 จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจ านวนหุ้น
ทั้งสิ ้น 1,002,837,677 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 49.77 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
นางอรณา ไชยนิคม ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565   ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
นางอรณา ไชยนิคม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองทั้งสิ้น 12 ราย นับจ านวน

หุ้นได้ทั้งสิ้น 59,577,615 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 921,911,562 
หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจ านวนท้ังสิ้น 51 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 981,489,177 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 48.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อที ่37)  

นางอรณา ไชยนิคม ได้แนะน าผู้บริหารของบริษัท บริษัทที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงที่เป็นอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1. พล.ต.อ. อดิศร์  งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
2. นาย วิชัย วนวิทย ์ รองประธานกรรมการบริษัท  
3. นาย เหอ จือ หวง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 
4. ดร. วรดศิ ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
5. นาย วัชระ อัชฌากรลักษณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นาย พิสุทธ์ิ รักวงษ ์ กรรมการอิสระ 
7. นาย บุญโชค ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ 
9. นาง อัญญา ถาวรนันท ์ กรรมการ / เลขานุการบริษัท /  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
1. นาย พิชัย   ชัยณรงคโ์ลกา ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินและการบัญช ี

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุ จาก บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอรด์ จำกัด (มหาชน) ได้แก ่
1. นาย วรนันท์ ถาวรนันท ์ กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
2. นาย ชานนทร์ ปิยสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส 
3. นาย พันธุ์ธัช อุ่นจินดามณี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 
ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน จาก บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ได้แก่ 
1. นายอรรณพ แสงวณิช Managing Director 
2. นายจิราวัฒน์ พิพัฒน์วีรเดช Senior Vice President, Investment Banking 
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกดั ได้แก ่

1. นายกุดั่น สุขุมานนท์  ทนายความหุ้นส่วน 

2. นางสาววิภารัตน์  ทิมประเทือง ทนายความ 

3. นางสาวขวัญชนก  คุณานุคุณ ทนายความ 

นางอรณา ไชยนิคม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้เข้าร่วมประชุมในการด าเนินการประชุม โดยจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกรายงานการประชุม จึงจ าเป็นต้อง

ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมประชุม ในการเผยแพร่ภาพถ่าย ดิจิตอลวีดีโอ และชื่อของผู้ถือหุ้นที่สอบถามประเด็นต่างๆ ใน

ระหว่างการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบนระบบอินเตอร์เน็ต อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

ก าหนด รวมถึง การเผยแพร่บนกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดของบริษัทหรือ
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ตามที่บริษัทเห็นสมควร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 

1 มิถุนายน 2565 บริษัทจึงจ าเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์

ข้างต้น โดยบริษัทจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไวแ้ก่บริษัทเท่านั้น และแจ้งช่ือผู้ทำหน้าท่ีเป็นคนกลางใน

การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ คือ นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ ซึ่งเป็นผู้แทน จาก บริษัท กุดั่น 

แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  และอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ที่ยินดีอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ 

นางญาสุภัสสร ธนเจริญยงฐิติ และ นายชัชวิทย์ รอดอุด และเรียนเชิญ พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท 

กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565   

พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรณา ไชยนิคม  (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  โดยผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณา
กรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะ
จัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออก
จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น
เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ของดการสอบถามหรือให้
ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคําถามผ่านกระดาษที่แจก
ให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึก
รายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของ
ท่าน และขอให้ส่งคําถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบ
คําถามตามขั้นตอนดังนี้
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ข้อ 1  ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคําถามที่ได้รับมาและตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
วาระนั้นๆ 

ข้อ 2  ในกรณีที่เป็นคําถามที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ จะตอบคําถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชุม 

ข้อ 3  หากยังคงมีคําถามเพิ่มเติม หรือมีคําถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะตอบคําถาม 
ดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯภายหลังการประชุม 

และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

เมื่อผู้ดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

พล.ต.อ. อดิศร์  งามจิตสุขศรี ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและการบัญชี เป็นผู้ช้ีแจงวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการครั้งนี้  

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ช้ีแจงต่อที่ประชุมดังนี ้การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

เป็นการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจของ SGMP ที่มีผลกาไรจากการด าเนินงาน คือ การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง และจะเป็น

บริษัทร่วมโดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 30 ภายหลังการท ารายการเสร็จสิน้ โดย SGMP เป็นบริษัทท่ีนายเหอ จือ หวง เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่รายหนึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จ ากัด ขณะเดียวกัน นายเหอ จือ หวง ก็เป็นกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น SGMP จึงเป็นธุรกิจที่นายเหอ จือ หวง มีความคุ้นเคยและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี

ความต่อเนื่องภายใต้การร่วมลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน และช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นอีก

ทางหนึ่งจากรายได้เงินปันผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอ
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอจบวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม  เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ บริษัท ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565  ซึ ่งจัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือ
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หุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อน

การประชุมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอ
ความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

คะแนนเสียง จำนวนเสียง ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,000,784,677 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 1,000,784,677 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 4 ราย จ านวนหุ้น 19,295,500 หุ้น รวมมี

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จ ากัด (“SGMP”) โดยการเข้าซ้ือหุ้นของ SGMP จากผู้
ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขอให้ท่านกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
วาระ คือ นาย เหอ จือ หวง ได้กรุณาออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน   

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระ
ใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565  
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ในวาระการประชุมนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการ
บัญช ีเป็นผู้ช้ีแจง 

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา รายงานดังนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของ SGMP โดยการเข้าซื้อหุ้นของ 
SGMP จ านวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจ านวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ
ของ SGMP จ านวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นท้ังหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ 
ไดนามิก โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง (”ผู้ขายหุ้น SGMP”) ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น
ของ SGMP (“ธุรกรรมการซ้ือหุ้นของ SGMP”) ทั้งนี้ บริษัทจะช าระค่าหุ้นของ SGMP โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ช าระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมตัิให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่
เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซื้อ
และรับโอนหุ้น SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วทั้งหมดของบริษัท (ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้า
ท าธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ 
SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพ่ือตอบแทน
การซ้ือหุ้นของ SGMP”) 

(2) ช าระด้วยเงินสดจ านวน 122,130,000 บาท 

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขาย
ไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัท
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคา
ตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่
เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทที่ค านวณย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 
พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 
29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
โดยค านวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าท ารายการในครั้งนี้ท่ียังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมี
สารสนเทศขั้นต ่าตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่าย
เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย 
นายเหอ จือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และ นายเหอ จือ หวง ด ารง
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดย รายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการ
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ค านวณจากงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวม
ทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP นั้น 
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขายหุ้น SGMP (“สัญญา
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ซ้ือขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SGMP 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการ
จัดสรรหุ ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ ้นของ SGMP รวมทั ้งอนุมัติเรื ่องต่าง ๆ ที ่จ าเป็น และ/หรือ 
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 

(3) ณ วันท าการซื้อขายหุ้นของ SGMP ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้น
หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ 
SGMP หรือขัดขวางการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซื้อหุ้นของ SGMP  

(4) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 

ในการเข้าท ารายการครั้งนี ้ บริษัทจะช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
371,700,000 บาท โดยช าระด้วยเงินสดจ านวน 122,130,000 บาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัท  และช าระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้า
ท าธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้
ปัดทิ้ง) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบ
อ านาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP การก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ท้ังนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้ 
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นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเหมาะสมในการลงทุนในธุรกิจยางพารา 
เนื่องจากผุ้ถือหุ้นเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจของยางพารานั่นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งตลาดของถุงมือยางอาจอยู่ในขา
ลง 

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของ SGMP 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งไม่ได้ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ แต่เป็นถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งผลิตจากยาง
สังเคราะห์ไนไตรล์ (Nitrile rubber) อีกทั้ง SGMP เป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี และ
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 SGMP ไม่ได้มีการขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น ภายหลังที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มปรับตัวดีขึ้น และความต้องการของถุงมือยางอาจ
ลดลง SGMP จึงไม่ประสบปัญหาการมีก าลังผลิตเกินกว่าความต้องการซื้อของตลาด นอกจากนี้ ทางบริษัท และที่ปรึกษาทางการ
เงินได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ SGMP และได้ท าการประเมิณมูลค่า (Valuation) ของ SGMP โดยอ้างอิงจากปัจจัยและสมมุติฐาน
ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือและมีความสมเหตุสมผลกับสภาวการณ์ตลาด จึงเห็นว่า SGMP เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และมีศักยภาพใน
การเติบโตเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวต่อไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น เพิ่ม เมื ่อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที ่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงทุนใน  SGMP โดยการเข้าซื ้อหุ ้นของ SGMP จ านวน 
6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจ านวน 6,000,000 หุ้นและ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP 
จ านวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก 
โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น
ในการท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า 
ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้น 
SGMP การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่
จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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คะแนนเสียง จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,000,784,677 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 1,000,784,677 100 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 0 ราย จ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าประชุมใน

วาระนี้ท้ังสิ้นจ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน   211,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,438,140,413  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  1,649,640,413  บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงใน
วาระนี้ 

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) กล่าวคือ ผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจ านวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม  249,570,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะน าหุ้นของ SGMP จ านวนไม่เกิน 
6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยช าระค่าหุ้นแล้วเต็มจ านวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระด้วยเงินสด ในการนี้ บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน  211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน  1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,649,640,413 บาท (หน ึ ่ งพ ันหกร ้อยส ี ่ ส ิ บ เก ้ าล ้ าน 
หกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น : 3,299,280,826 หุ้น (สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสอง
แสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น : 

หุ้นสามญั : 3,299,280,826 หุ้น (สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสอง
แสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  : -ไม่มี- (-) 

นอกจากนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถาม ประธานฯ 
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการ
ของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แ ละมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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คะแนนเสียง จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,000,784,677 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 1,000,784,677 100 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 0 ราย จ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าประชุมใน

วาระนี้ท้ังสิ้นจ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 

423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม  249,570,000 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงใน
วาระนี้ 

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บร ิษ ัท จ  านวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเด ิมจ  านวน 1,438,140,413 บาท เป ็นท ุนจดทะเบียนจ านวน 
1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวใน
วาระที่ 4 ข้างต้นนี ้

 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจ านวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่า
รวม  249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะน าหุ้น
ของ SGMP จ านวนไม่เกิน 6,150,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยช าระค่าหุ้นแล้วเต็มจ านวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วท้ังหมดของ SGMP มาช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระด้วยเงินสด  

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ดังกล่าว 
เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท 
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 
โดย “ราคาตลาด” ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
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ท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.54 บาท 
(ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่ก าหนดในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่
ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทก าหนดว่า “บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ค านวณได้ต ่ากว่า “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญ
ของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิอีกครั้ง ณ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดในครั้งน้ี 

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้น
ใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยัง
จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent 
Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูก
สั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
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พิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้อง และได้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติ
เรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว  

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นายเหอ จือ หวง คิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และนายเหอ จือ หวง ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการของบริษัท โดยธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP และธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP 
(ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3) เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัท ค านวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่
มีการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าว 
รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึง
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจ
ให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังนี้  

(1) การก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจอง
ซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั
ของบริษัทส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอ
ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชดัเจน
ว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอ
ขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถาม ประธานฯ 
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท และอนุมัติการ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท โดย มี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,002,837,677 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวม 1,002,837,677 100 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 2 ราย จ านวนหุ้น 2,053,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจ านวน 57 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,002,837,677 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาวาระที่เกี่ยวโยงกับกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเสร็จสิ้นแล้ว จึง
ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญ นายเหอ จือ หวง กลับเข้าท าหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
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