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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังที่ 2/2564 

วันที่ 7 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด 

 

เวลาและสถานที่ 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00  นาฬิกา ณ อาคารส านักงานบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด เลขท่ี 174, 176  ถนนพระราม 2 ซอย 
60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงรุนแรง จึงมีการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกันและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และใหผู้้เข้า
ประชุมทุกท่านเปิดกล้องและแสดงตัวตน พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้จะถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงของ
ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 

  นายนวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ณ ส านักงานของ
บริษัทฯ) รวม 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,039,006 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) รวม 4 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 39,983 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะรวม 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,163,511 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 10 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,242,500 หุ้น จากจ านวนหุ้นของบริษัท จ านวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.66 
ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า 

วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 จะต้องท าโดยมติพิเศษ ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2, 5, 6, 10 – 14, 16 - 23 จะต้องท าโดยมติธรรมดา ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 15 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทด าเนินการประชุมและน าเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระต่อท่ีประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
แล้ว 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมล าดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม 

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

 เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
ตามทีเ่สนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 3   พิจารณาการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   
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เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์จ านวน 3 โฉนด บ้านเลขที่ 190/71 
เลขที่ 190/83 และเลขที่ 190/84 ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองปลากด อ าเภทพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 423 ตารางวา 
ให้กับบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“ผู้ซื้อ”) โดยก าหนดราคาซื้อขายรวม 36.00 ล้านบาท จากราคาประเมินท่ีดินและอาคาร
เฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย และผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทสามารถใช้พื้นที่ได้ระหว่างรอ
การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื ่องจากการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช่ือ COVID-19 จึงท าให้การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565  

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการส่งมอบโรงงานและคลังสินค้าให้แก่บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง 
จ ากัด ออกไปอีกจนกว่าการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ  บริษัทฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัท โนวา ออร์แกนิค 
โฮลดิ้ง จ ากัด เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยค านึงถึงการท ารายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเสมือนท ากับบุคคลภายนอกและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง เพื่อการเปิดเผยการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของบริษัทอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้ตกลงกับ
บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด ให้ก าหนดอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่า 253,500.00 บาทต่อเดือน  ซึ่ง
เป็นราคาประเมินค่าเช่าเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย  โดยให้เริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 
13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   

ช่ือบริษัทประเมิน 

อัตราค่าเช่า (บาท) 

190/71 190/83 190/84 รวม 

บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 76,000 93,000 93,000 262,000 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซลั จ ากัด 65,000 90,000 90,000 245,000 

ราคาเฉลี่ย 70,500 91,500 91,500 253,500 

ทั้งนี้ เมื่อโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะหยุดใช้อาคารพาณิชย์ข้างต้น และมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าดังกล่าว โดยบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมอีก   อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนก าหนดส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปอีก  บริษัทฯ ได้สงวนสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ข้างต้น
ออกไป โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะคิดค่าเช่าด้วยราคายุติธรรม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้ว 
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เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า เหตุใดราคาเช่าของอาคารแต่ละหลังถึงต่างกัน 

เลาขุการบริษัท ตอบว่า เนื่องจากอาคารเลขที่ 190/71 ไม่ได้อยู่ติดถนนหลักของโครงการ สภาพอาคารและอายุการใช้งาน
นานกว่าอีก 2 หลัง จึงมีราคาค่าเช่าที่ถูกกว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 

เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้สัตยาบันการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน และพิจารณาให้สัตยาบันให้บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด โดยมีก าหนด
ระยะเวลา อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการบอกเลิก และต่อสัญญาเช่าตามที่ได้น าเสนอ  โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  แต่เนื่องจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค 
โฮลดิ้ง จ ากัด นายนวพล จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันการปรับเปลีย่นเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณชิย์ให้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,483 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 

รวม 164,483 100.0000 % 

*ไม่นับเสียงของบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด นายนวพล จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน 
จันทร์จุฑามาศ เป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) และน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ เพื่อยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้อง
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
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เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ต่อส านักงาน ก.ล.ต. บริษัท
ฯ จึงต้องแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุที่ประสงค์ฉบับ
เก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จ านวน 40 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และรองรับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่จะด าเนินการในอนาคต รวมทั้ง เพื ่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชน โดยมีรายละเอียดตาม เอกสาร
ประกอบการประชุมล าดับที่ 3 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุที่ประสงค์
ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จ านวน 40 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
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รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) และการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และแก้ไขจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หลัง การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 225,000,000.00 225,000,000.00 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 100.00 0.50 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 2,250,000 450,000,000 
 
เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นใหม่หรือไม่ และได้มีการ
ก าหนดราคาเสนอขายแล้วหรือยัง 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ขั้นตอนต่อไป บริษัทฯจะด าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใน
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 และจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่วนราคาเสนอขายนั้น ยังไม่มีการก าหนด บริษัทฯ
จะหารือกับท่ีปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะยื่นค าขอเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) และน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่ง
ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า น่าจะทราบราคาเสนอขายประมาณเมื่อไหร่ และบริษัทฯ จะใช้ผลการด าเนินงานช่วงไหน
ในการค านวณ PE Ratio (Price to Earning Ratio) 

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ ถามว่า บริษัทฯ คาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า บริษัทฯ จะประเมินราคาใกล้ๆกับช่วงเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปคือปลายปี 2564 โดยคาดว่าจะใช้ผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 และ 3/2564 ส่วนเรื่อง
ของราคานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ PE Ratio คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 13 - 14 เท่า อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ต้องขอหารือกับทางที่ปรึกษา
ทางการเงินอีกครั้ง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มเติมว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะเข้ายื่นหนังสือชี้ชวนให้กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปี 2564 ส่วนราคานั้น จะดูจากการประมาณการของผลประกอบการในอนาคตด้วย  

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้า
ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 300,000,000 บาท 
(สามร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุน
จดทะเบียน  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ช่ือบริษัท เป็นดังนี ้

ข้อ 1.   ชื่อบริษัท “บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Nova Organic Public 
Company Limited” 

(2) ข้อ 2.   บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

(3) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้ 

ข้อ 3.   วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 40 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ (ให้เป็นไป 
ดังร่างวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 5) 

(4) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียน และมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หุ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น) 

(5) ข้อ 5.   ที่ตั้งส านักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ  

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอ านาจแกไ้ข 
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยค าในค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการ
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ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเรื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เกี ่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และก าหนดข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ จึงต้อง
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และก าหนดข้อบังคับของ
บริษัทข้ึนใหม่ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับฉบับใหม่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 4 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ และการยื่น
ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอ านาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยค า
ในค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยว
เรื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
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นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาสแล้วใช่หรือไม่ 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาส และได้น าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติที่
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน 
และก าหนดข้อบังคับของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ รวมถึงการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมจ านวนกรรมการเข้าใหม่      

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสม จึงยังไม่มีการ
เสนอช่ือบุคคลใด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ในวาระนี้ 

ดังนั้น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จะไม่มีการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท ก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ
ก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 181 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังการแปรสภาพ โดยมีรายละเอียดช่ือกรรมการและอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ 

(1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. นายประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายวันชัย ดีเอกนามกูล กรรมการอิสระ 
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3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 
4. นายอภิมุข  สุขประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 
5. นายสุทธิชัย  สังขมณี กรรมการอิสระ 
6. นายนวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ 
7. นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ กรรมการ 
8. นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ 

 
(2) รายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

“จ านวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ นายนวพล จันทร์จุฑามาศ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ นายอิศเรศ 
จรรยาวรรณสิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท” 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และ
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 5) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน เพียงพอแล้วหรือไม่  

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ ้น 8 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการอิสระ 5 ท่าน และ 
กรรมการบริหาร 3 ท่าน จึงเพียงพอแล้ว แต่หากในอนาคตมีกรรมการที่คุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทก็สามารถเพิ่มจ านวน
กรรมการได้  

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 



 

หน้า 12 จาก 24 

งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 

(1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายประกิจ ตังติสานนท์  กรรมการตรวจสอบ 

(3) นายวันชัย  ดีเอกนามกูล  กรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เห็นสมควร ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 



 

หน้า 13 จาก 24 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย  ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งบุคคล
ดังต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
แล้ว 

(1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) นายประกิจ ตังติสานนท์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3) นายนวพล จันทร์จุฑามาศ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ 
หน้าที ่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเรื ่องอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จึงต้องการทราบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอยู่ท่ีใดบ้าง 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่ที่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จ ากัด 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการ
ก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 



 

หน้า 14 จาก 24 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎ
บัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 

(1) นายนวพล จันทร์จุฑามาศ  ประธานกรรมการบริหาร 

(2) นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ  กรรมการบริหาร 

(3) นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ  กรรมการบริหาร 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 



 

หน้า 15 จาก 24 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด จึงต้องมีการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกครั้ง ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

ตารางค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ต าแหน่ง เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง)  

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 
- รองประธานกรรมการบริษัท 25,000 

- กรรมการบริษัท 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 
 
เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 %  
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 



 

หน้า 16 จาก 24 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดว่า ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพจาก
บริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(1) นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ 

(2) นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 หรือ 

(3) นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8260 หรือ 

(4) นางสาวศิรดา จารุตกานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6995 หรือ 

(5) นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น เป็นตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ด าเนินการจัดหาผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากน้ี ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,550,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้ 

 

 หน่วย 2561 2562 2563 2564

1 ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

2 งานตรวจสอบยอดยกมาปี 2561 บาท         300,000                 -                   -                      -   

3 งานตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี บาท       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 

4 งานทดสอบระบบควบคมุ บาท                 -           100,000         200,000          420,000 

5 งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) บาท                 -           600,000         600,000          810,000 

6 บาท       1,300,000       1,700,000       1,800,000      2,230,000 a
7 ประมาณการค่าทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit

8 การควบคมุทัว่ไป บาท           50,000           80,000           80,000          100,000 

9 การควบคมุระบบงาน บาท           80,000         100,000         100,000          220,000 

10 บาท         130,000         180,000         180,000          320,000 b

11 รวมค่าตรวจสอบและสอบทานระบบ IT บาท       1,430,000       1,880,000       1,980,000       2,550,000 a+b

12 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ บาท         450,000         100,000          570,000 

13 31% 5% 29%

14 รายไดร้วม ลา้นบาท 354 483 2,231 2,311 **

15 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 36% 362% 4%

16 สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท               297               407             1,152              4,251  ** 

17 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 37% 183% 269%



 

หน้า 17 จาก 24 

 
เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติอัตลักษณ์บริษัท  

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมถึงอัตลักษณ์บริษัท โดยจัดท าโลโก้ ตราประทับ สีประจ าบริษัท ชุดฟอร์มพนักงาน 
นามบัตร หัวจดหมาย ลักษณะอักษร และอื่นๆ ดังนี ้
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เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอัตลักษณ์บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท และพิจารณาแต่งต้ังบุคคลผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
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สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดราคา การช าระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ 
การเข้าเจรจา ท าความตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 75,000,000 
บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 150,000,000 
หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถท าได้ตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการก าหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเพียงให้มีอ านาจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) การเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแบ่งจ านวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ 
ไป ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ 

(2) การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื ่อนไขเกี่ยวกับช่วงราคาในการส ารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) จ านวน ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาเสนอ
ขาย การช าระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
เห็นสมควรภายใต้กรอบท่ีสามารถท าได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ 
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(3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจัดหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว 

(4) การติดต่อ เจรจา เข้าท า แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้ค ารับรับรอง ขอผ่อน
ผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานราชการ องค์กร 
หน่วยงานอื่นใด คู่สัญญา รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือช้ีชวน ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุก
ประการ 

(5) การก าหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกับการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจองซื้อกับบริษัท
หลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าท่ัวไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก โดยสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนและวิธีการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณดังนี้ 
(5.1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจน

ให้กับบริษัทฯ โดยต้องสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และต้องไม่
มีลักษณะเป็นการจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯอย่างไม่ถูกต้อง เช่น 
(ก) กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา จ าหน่ายวัตถุดิบ/สินค้า ตัวแทน

จ าหน่าย คู่สัญญาทางการค้า เป็นต้น 
(ข) กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์อื่น เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน การพัฒนาด้านตลาดและ

ด้านเทคโนโลยี ผู้ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 
(5.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ก าหนดเป็นผู้จัดท ารายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยให้ประธาน

เจ้าหน้าที ่บร ิหารรายงานความคืบหน้าและผลการจัดสรรหุ ้นให้คณะกรรมการบริหารทราบ และ
คณะกรรมการบริหารอาจมีมติแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบการจัดสรรหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าการจัดสรร
หุ้นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(6) การด าเนินการอื่นใดที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการในเรื ่องดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ ทั ้งนี ้ ภายใต้กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการ
มอบอ านาจและแต่งตั้งบุคคลผู้ทีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอ านาจ
ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามที่ท่ีประชุมได้อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติให้น าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาด
รองส าหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าท าข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการมอบอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 20 พิจารณามอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท เพื่อท าหน้าที่เปน็นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 21 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย ์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์  ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 



 

หน้า 23 จาก 24 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 22 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเร่ืองท่ีจ าเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และการน าหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มี
อ านาจด าเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จ าเป็นในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามญั
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จลุล่วง 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอ านาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จ าเป็นในการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 23 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ    



 

หน้า 24 จาก 24 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า หลังจากที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ไป Pre-Consult มาแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 เป็นอย่างไรบ้าง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า ก็มีประเด็นที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินต้องชี้แจงเข้าไปเพิ่มเติม 
ประเด็นหลักๆคือ เรื่องรายการระหว่างกัน และ การควบคุมภายใน  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ประเด็นของการควบคุมภายในมีอะไรบ้าง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า เรื่องการตรวจนับสต็อกสินค้า และ การเผยแพร่โฆษณา 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ช่วยดูแลให้ฝ่ายขายท า
หนังสือแจ้งลูกค้า ให้มีการขอใบอนุญาตโฆษณาให้ถูกต้องทุกครั้ง 

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ แนะน าว่า อยากฝากบริษัทฯ ให้ระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วย 

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ มีความระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการท าสต็อกส าหรบั
สินค้าหลักไว้ส าหรับขายได้ 14 วัน และแยกพนักงานท างาน 2 กะอย่างชัดเจน มีการสอบถามกับทางสาธารณะสุขจังหวัดแล้วทราบว่า 
หากกะใดมีพนักงานติดไวรัสโควิด อีกกะนึงยังสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ และมีสินค้าเพียงพอส าหรับขายฉุกเฉินได้ 14 วันด้วย 

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีสินค้าถั่งเช่าผสมมัลติวัตามินบี จะกลับมาขายดีอีกครั้ง 

ประธานฯ ตอบว่า คาดว่ากลับมาแน่นอน แต่อาจจะไม่เท่าเดิม เพราะตอนนี้บริษัทฯ ได้เตรียมออกสินค้าใหม่แล้วคือ ถั่งเช่า
ผสมกระชายขาว เป็นสินค้าที่เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
 

 

ลงช่ือ………………………………………ประธานในทีป่ระชุม 
                                              (นายนวพล จันทร์จุฑามาศ) 
                     
 

ลงช่ือ………………………………………เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
                   (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                    


