
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565

บริษัท มาลีกรุป๊ จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565
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วาระที่ 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้

ของบริษทั ประจ าปี 2564
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วาระที่ 2

พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2564
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ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,458

ล้านบาท -11% YoY ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

รายละเอียดดังน้ี

ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ

-10% YoY

ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ

-1% YoY

ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม

-18% YoY
สัดส่วนรายได้ 2019 2020 2021

ในประเทศ : ส่งออก 62% : 38% 64% : 36% 56% : 44%
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท เทียบกับ

ขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาทในปีก่อน

 ปี 2564 ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุง

กระบวนการผลิตและกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

 ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เนื่องจาก 

1) ยอดขายที่หดตัว 11% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

2) บริษัทฯ รับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเกี่ยวกับ COVID ประมาณ

8 ล้านบาท โดยมุ่งเน้น preventive action และเป็น

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลพนักงาน

3) มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 18 ล้านบาท 

เช่น ค่า Redundancy ค่า Tax Professional Fee  

ค่าบริจาค และค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร 
15

-3.3%

-4.2% -5.2%
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สินทรัพย์ และหนีส้นิ

สินทรัพย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 

4,046 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 1% จาก 4,003 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้า

คงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกลับมามียอดขายท่ีดีขึ้นและมีโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส 4  จึงต้องมีการสต๊อคสินค้าและวัตถุดิบ

เพ่ือรองรับการขายดังกล่าว

หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,290 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก 3,163 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

โดยมีปัจจัยหลักจากเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้การค้า

และการปรับปรุงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (TFRS16)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่ 644 ล้านบาท ลดลง 12% จาก 734 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2564

4,208

4,003 4,046

2019 2020 2021

Total Assets

3,179 3,163

3,290

2019 2020 2021

Total Liabilities

922 734 644

2019 2020 2021

Equity

Unit: Million Baht



โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

01

02

03

การทดสอบความรู้ผู้บริหาร

และพนักงานประจ าปี 25642

การขยายแนวร่วมไปยัง

บุคคลภายนอก (คู่ค้า)3

เพิม่ชอ่งทางการสือ่สาร
และรับขอ้รอ้งเรยีน1

WW
W

Contact US



การขยายแนวร่วม CAC ไปยังบุคคลภายนอก (คู่ค้า)
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการ  

ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มเีงื่อนไข

รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2564
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564

นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ

สามสิบของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติตามงบการเงิน

รวม หลังหักภาษีเงินได ้และเงินส ารองทุกประเภทตามที่

กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้   อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด  แผนการลงทุน

ของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564

ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2564 114   ล้านบาท

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัท 276  ล้านหุ้น

คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.41 บาท/หุ้น

ขออนุมัติงดจา่ยเงนิปนัผลให้แกผู่ถ้อืหุ้นของบรษิทั ส าหรับผลด าเนนิงานป ี2564

 อัตราการจา่ยเงินปนัผลในรอบ 3 ปี

ปี
อัตราก าไรตอ่หุน้

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยปนัผลตอ่หุน้

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยเงนิปนัผล

ต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)

2562 (0.76) - -

2563 (0.73) - -

2564 (0.41) - -
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ

ที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2565
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2565

 กรรมการบรษิัททีค่รบวาระในป ี2565 คือ 

1. นางสาวรุง่ฉตัร   บุญรตัน์ กรรมการ

2. นางสาวณฐัรนิทร ์ ตาลทอง กรรมการอสิระ

3. นางสาวสภุาวด ี  ตันติยานนท์ กรรมการอสิระ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยน าเสนอชื่อบุคคลที่

เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14

มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใด

เข้ารับการพิจารณา
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 เสนอปรบัลดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัจาก 8 ท่านเหลือ 7 ท่าน

 เสนอรายชื่อผูท้ี่ได้รบัเสนอเขา้เปน็กรรมการบรษิทัในป ี2565 คือ

1. นางสาวรุง่ฉตัร  บุญรตัน์ กรรมการ

2. นายอานนัท  ไม้พุ่ม กรรมการอสิระ

 กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎ

ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ที่จะเปน็ประโยชน ์และเพิ่ม

มูลค่าให้กับบริษัท

 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการ (Good Corporate 

Governance)

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชือ่ในครัง้นี้

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2565

26

รายชื่อผู้ที่ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ สิทธิในการออกเสียง

1. นางสาวรุง่ฉตัร   บุญรัตน์ 1,130,000  1,130,000  

2.   นายอานันท   ไม้พุ่ม ไม่มี ไม่มี
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2565

ชื่อ นางสาวรุง่ฉตัร  บุญรตัน์ อายุ 37 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณก์ารท างาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด

- 2556 – 2561 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2556 – 2561 กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด

- 2554 – 2556           ปฏิบัติหน้าท่ีรองกรรมการผู้จดัการบริหารสายธุรกิจในประเทศ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Briefing 4/2017  "The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate 

Leadership Growth"  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 29 มีนาคม 2556

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  3 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2563          ประชมุคณะกรรมการบรษิัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4       

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                       4/4       

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร                                        11/11 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ ไม่มี

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

1,130,000 หุ้น  หรือ 0.41% 
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2565

ชื่อ นายอานนัท  ไม้พุ่ม         อายุ 74 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาโท Master Housing Development  (เกี่ยวกับการบรหิารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณก์ารท างาน

- 2561 –ปัจจุบัน กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)

- 2554 – 2555   อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บรหิาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามค าแหง

- 2539 – 2542 กรรมการผู้จัดการบรษิัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จ ากัด

- 2542 – 2543  ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพ่ือการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง

- 2543 – 2546  กรรมการผู้อ านวยการศนูย์ให้ค าปรึกษาทางการเงินส าหรับรฐัวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ

ประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง

- 2546 – 2551  ผู้อ านวยการโครงการระบบพ่ีเลี้ยงและผู้อ านวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย ส าหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

การอบรม                 ไม่มี 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และ กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็    ไม่มี

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการอสิระ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ไม่มี
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 คงอัตราเดมิไมเ่กินปลีะ 10 ล้านบาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติก าหนดเงนิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2565

Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL 29



32Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนด

ค่าสอบบัญชี ปี 2565
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2565

พิจารณาแต่งตั้ง 

1.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ 

2.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ

3.นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ

4.นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

จากส านักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2565

 อัตราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ

บริษัทฯ                           2,450,000    บาท /ปี  (เท่าเดิม)

ในส่วนของบริษัทย่อย    1,300,000 บาท /ปี  (เท่าเดิม)

รวมทั้งสิ้น           3,750,000 บาท /ปี (เทาเดิม)

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ      

เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

 ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชี
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รอบปบีญัชี รอบปบีญัช ี2564 รอบปบีญัช ี2565

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,450,000 บาท 2,450,000 บาท

2.ค่าบริการอ่ืนๆ - -



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 4, 30 และ 31

Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL 35



วาระท่ี 8  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ขอ้บังคับปัจจบุัน ขอ้บังคับทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ* เหตผุลทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ 4 หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามัญ แตล่ะหุน้มมีลูคา่เทา่กัน และเป็นหุน้
ชนดิทีต่อ้งช าระคา่หุน้ เป็นเงนิครัง้เดยีวจนเต็มมลูคา่หุน้ 

โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทอาจออกตราสารดังตอ่ไปนี ้คอื

4.1 หุน้กูห้รอืหุน้กูช้นดิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญได ้

4.2 หลักทรัพยป์ระเภททนุ และหลักทรัพยป์ระเภทหนีท้กุชนดิ ตาม

บทบัญญัตขิองกฎหมาย

4.3 ใบส าคัญแสดงสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธทิีส่ามารถ

แปลงเป็นหุน้สามัญได ้

4.4 หน่วยลงทนุหรอืหลักทรัพยท์ีร่ะบใุนขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ขา้งตน้

ขอ้ 4. หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามัญ แตล่ะหุน้มมีลูคา่เทา่กัน และเป็นหุน้
ชนดิทีต่อ้งช าระคา่หุน้ เป็นเงนิครัง้เดยีวจนเต็มมลูคา่หุน้และ/หรอืเป็นหุน้ที่
ช าระคา่หุน้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่นอกจากตัวเงนิ หรอืให ้หรอืใหใ้ชล้ขิสทิธิใ์นงาน
วรรณกรรม ศลิปะ หรอืวทิยาศาสตร ์สทิธบิัตร เครือ่งหมายการคา้ แบบหรอื
หุน่จ าลอง แผนผัง สตูร หรอืกรรมวธิลีับใด ๆ หรอืใหข้อ้สนเทศเกีย่วกับ
ประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม การพาณชิย ์หรอืวทิยาศาสตร์

โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทอาจออกตราสารดังตอ่ไปนี ้คอื

4.1 หุน้กูห้รอืหุน้กูช้นดิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญได ้

4.2 หลักทรัพยป์ระเภททนุ และหลักทรัพยป์ระเภทหนี้ทกุชนดิ ตาม

บทบัญญัตขิองกฎหมาย

4.3 ใบส าคัญแสดงสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธทิีส่ามารถ

แปลงเป็นหุน้สามัญได ้

4.4 หน่วยลงทนุหรอืหลักทรัพยท์ีร่ะบใุนขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ขา้งตน้

เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถออกหุน้
ของบรษัิท โดยรับช าระคา่หุน้ ดว้ย
ทรัพยส์นิอืน่นอกจากตัวเงนิ หรอื
ดว้ยสิง่อืน่ได ้



วาระท่ี 8  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ* เหตผุลทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ 30 คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ รวมทัง้พนักงานของ
บรษัิทตามทีเ่ห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (Executive Committee) 
โดยใหม้อี านาจหนา้ทีค่วบคมุด าเนนิการดแูลกจิการรายวนัของบรษัิท (day-to-
day operation) หรอืกจิการอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายก็
ได ้และใหป้ระธานคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูท้ีม่าจากการแตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการของบรษัิท

เจา้หนา้ทีบ่รหิารมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนและบ าเหน็จตามทีท่ีป่ระชมุ
คณะกรรมการก าหนดแตทั่ง้นี ้ไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ของบรษัิทผูนั้น้ ในอันทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ยา่งอืน่ตาม
ขอ้บังคับนีใ้นฐานะกรรมการหรอืพนักงาน

ใหค้ณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารจัดใหม้หีรอืเรยีกประชมุอยา่งนอ้ยสบิครัง้ (10 
ครัง้) ตอ่ปี โดยใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายสง่หนังสอื
นัดประชมุไปยังเจา้หนา้ทีบ่รหิารทกุคนลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั (7 วนั) กอ่น
วนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นหรอืรบีดว่นเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชนข์อง
บรษัิท จะแจง้นัดการประชมุใหเ้ร็วกวา่นัน้ก็ได ้การประชมุดังกลา่วอาจกระท า
โดยผา่นวธิกีารประชมุทางโทรศัพท ์หรอืหนังสอืเวยีนไปยังเจา้หนา้ทีบ่รหิารซึง่
ไดล้งนามในมตทิีป่ระชมุก็ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม

ใหด้ าเนนิการประชมุคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารดังกลา่วเป็นภาษาอังกฤษใน
กรณีทีม่เีจา้หนา้ทีบ่รหิารผูซ้ ึง่ไมส่ามารถพดูภาษาไทยไดเ้ขา้ร่วมประชมุหรอื
กรรมการบรษัิทผูซ้ ึง่ไมส่ามารถพดูภาษาไทยได ้เขา้รว่มประชมุในฐานะผู ้
สงัเกตการณ์ ทัง้นีใ้หจั้ดใหม้รีะเบยีบวาระการประชมุและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
ภาษาอังกฤษดว้ย

ขอ้ 30 คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ รวมทัง้พนักงานของ
บรษัิทตามทีเ่ห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)
โดยใหม้อี านาจหนา้ทีค่วบคมุด าเนนิการดแูลกจิการรายวนัของบรษัิท (day-to-
day operation) หรอืกจิการอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายก็
ได ้

ทัง้นี ้ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูท้ีม่าจากการแตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการของบรษัิท ในกรณีทีค่ณะกรรมการของบรษัิทไมม่กีารแตง่ตัง้
บคุคลใดใหเ้ป็นประธานกรรมการบรหิาร หรอืต าแหน่งนีว้า่งลงดว้ยเหตใุด ๆก็
ตาม ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่ขึน้เป็นประธาน
กรรมการบรหิารก็ได ้

กรรมการบรหิารมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนและบ าเหน็จตามทีท่ีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด แตทั่ง้นี ้ไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธขิอง
กรรมการบรหิารของบรษัิทผูนั้น้ ในอันทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์
อยา่งอืน่ตามขอ้บังคับนีใ้นฐานะกรรมการหรอืพนักงาน

ใหค้ณะกรรมการบรหิารจัดใหม้หีรอืเรยีกประชมุอยา่งนอ้ยสบิครัง้ (10 
ครัง้) ตอ่ปี โดยใหป้ระธานกรรมการบรหิารหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายสง่หนังสอื
นัดประชมุไปยังกรรมการบรหิารทกุคนลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั (7 วนั) กอ่น
วนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นหรอืรบีดว่นเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชนข์อง
บรษัิท จะแจง้นัดการประชมุใหเ้ร็วกวา่นัน้ก็ได ้การประชมุดังกลา่วอาจกระท า
โดยผา่นวธิกีารประชมุทางโทรศัพท ์การประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์ หรอื
หนังสอืเวยีนไปยังกรรมการบรหิารซึง่ไดล้งนามในมตทิีป่ระชมุก็ไดต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

ปรับปรงุเรือ่งตอ่ไปนีเ้พือ่ความ
เหมาะสม

 เปลีย่นชือ่เรยีกคณะ
เจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นคณะ
กรรมการบรหิาร 

 เพิม่เตมิหลักเกณฑใ์นการ
แตง่ตัง้ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร 

 เพิม่เตมิการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารผา่น
สือ่อเิล็กทรอนกิส์

 ยกเลกิขอ้ก าหนดให ้
ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารเป็นภาษาอังกฤษ



วาระท่ี 8  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31
ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ* เหตผุลทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ 31 กจิการดังตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
กรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

1. การรับนโยบายทางดา้นการเงนิและธรุกจิ นโยบายระยะยาวและแผนการ

ทางธรุกจิของบรษัิท

2. การเพิม่ทนุ การลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท รวมถงึการออกหลักทรัพย์

ประเภททนุ

3. การอนุมัตกิารกูย้มื การกอ่หนี ้ค ้าประกัน หรอืความรับผดิทีอ่าจมขี ึน้ 

(contingent liabilities) เป็นจ านวนรวมกันเกนิกวา่สีร่อ้ยลา้นบาท 

(400,000,000 บาท) ตอ่งวดการบัญชี

4. การจา่ยเงนิปันผล

5. การอนุมัตหิรอืการแกไ้ขงบการเงนิประจ าปี การขอคนืภาษี และนโยบาย

ทางการบัญชทีีส่ าคัญของบรษัิท

6. การเปลีย่นตัวผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

7. การเปลีย่นแปลงเจา้หนา้ทีบ่รหิารตาม ขอ้ 30. หรอืการมอบและรวมทัง้

การแกไ้ขอ านาจทีใ่หไ้วก้ับบคุคลดังกลา่ว

8. การอนุมัตคิา่ใชจ้า่ยทนุ (ไมว่า่แตล่ะรายการหรอืโครงการ) ในจ านวน

รวมกันเกนิกวา่สีร่อ้ยลา้นบาท (400,000,000 บาท) ตอ่งวดการบัญชี

หรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ซึง่ไมไ่ดถ้กูรวมอยูใ่นแผนการทางธรุกจิ ซึง่มจี านวน

รวมกันเกนิกวา่หนึง่รอ้ยลา้นบาท (100,000,000 บาท)

9. การอนุมัตกิารท าขอ้ตกลงใด ๆ ซึง่มมีลูคา่เกนิกวา่หนึง่ลา้นบาท 

(1,000,000 บาท) หรอืรอ้ยละศนูยจ์ดุสาม (0.3) ของมลูคา่ตามบัญชี

ของทรัพยส์นิทีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิท (ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ

ลา่สดุ) ซึง่เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ขอ้ 31 กจิการดังตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
กรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

1. การเพิม่ทนุ การลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท รวมถงึการออกหลักทรัพย์

ประเภททนุ

2. การจา่ยเงนิปันผล

3. การอนุมัตหิรอืการแกไ้ขงบการเงนิประจ าปี 

4. การเปลีย่นตัวผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

5. การเปลีย่นแปลงกรรมการบรหิารตาม ขอ้ 30. หรอืการมอบและรวมทัง้

การแกไ้ขอ านาจทีใ่หไ้วก้ับบคุคลดังกลา่ว

เพือ่ลดความซ ้าซอ้น และเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับ บทบญัญัตขิอง
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ)  และคูม่อือ านาจด าเนนิการ
ของบรษัิท ทีอ่าจมกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้บรษัิทยังคงมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิัต ิ
ตามกฎเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่
รวมถงึ กฎเกณฑว์า่ดว้ยการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียส าคัญ



วาระท่ี 8  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ* เหตผุลทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ 31 กจิการดังตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
กรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

10. การอนุมัตสิญัญาด าเนนิการใด ๆ ซึง่มรีะยะเวลาเกนิกวา่หนึง่ปี (1 ปี) 

หรอืทีม่ขีอ้สญัญาใหต้อ่สญัญา โดยอัตโนมัต ิซึง่เมือ่รวมกับเวลาเดมิ

ตามทีร่ะบใุนสญัญาแลว้จะเกนิกวา่หนึง่ปี (1 ปี) และมมีลูคา่ตอ่ปี โดยนัย

เกนิกวา่สองรอ้ยลา้นบาท (200,000,000 บาท)

11. การอนุมัตกิารลงทนุในธรุกจิใหม ่การรว่มทนุ หา้งหุน้สว่น หรอืโครงการ

อืน่ใดทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การแบง่ก าไรขาดทนุกัน หรอืการลงทนุใน

กจิการอืน่ซึง่มจี านวนเงนิเกนิกวา่สองรอ้ยลา้นบาท (200,000,000 บาท) 

12. การอนุมัตกิารยกเลกิสายธรุกจิทีส่ าคัญของบรษัิท

13. การจ าหน่าย จา่ย โอน ทรัพยส์นิ ไมว่า่โดยแตล่ะครัง้หรอืรวมกันเกนิกวา่

สีร่อ้ยลา้นบาท (400,000,000 บาท) ในแตล่ะงวดการบัญช ีหรอืโดยมใิช่

ในทางปกตทิางการคา้

14. การอนุมัตกิารกอ่หลักประกนั จ านอง จ าน า หรอืภาระผกูพันอืน่ใดเหนอื

ทรัพยส์นิใด ๆ ของบรษัิท นอกเหนอืจากในสว่นทีเ่กีย่วกับ (3)

15. การอนุมัตกิารรวมบรษัิทกับหรอืการซือ้กจิการหรอืธรุกจิอืน่ ๆ

นอกเหนอืจาก (11)

16. การเลกิหรอืช าระบัญชขีองบรษัิทใด ๆ ในกลุม่

17. การเพกิถอนหุน้ออกจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืการน า

หลักทรัพยป์ระเภททนุของบรษัิทไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์ืน่

18. การแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท

ขอ้ 31 กจิการดังตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
กรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

6. การแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท

เพือ่ลดความซ ้าซอ้น และเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับ บทบญัญัตขิอง
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ)  และคูม่อือ านาจด าเนนิการ
ของบรษัิท ทีอ่าจมกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้บรษัิทยังคงมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิัต ิ
ตามกฎเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่
รวมถงึ กฎเกณฑว์า่ดว้ยการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียส าคัญ



วาระที่ 9

รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ

จัดการของบริษัท และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (ABICO)
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วาระท่ี 9  รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ
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โครงสรา้งการถอืหุน้ในปจัจบุนั

ตามขอ้มลูผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่14 มีนาคม 2565

หมายเหต:ุ

คุณรุ่งฉตัร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณ

กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.97 ใน ABICO และร้อยละ 0.41 ในบริษัทฯ

คุณชัยฉตัร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ และคุณ

กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.96 ใน ABICO และร้อยละ 0.21 ในบริษัทฯ

คุณกมลฉัตร จึงรุ่งเรอืงกิจ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ 

และคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน)์ ถือหุ้นร้อยละ 22.40 ใน ABICO และร้อยละ 16.49 ในบริษัทฯ

คุณจินตนา บุญรัตน์ (มารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้น

ร้อยละ 4.39 ในบริษัทฯ

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูลเท่าน้ัน

โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัปรบัโครงสรา้งฯ

บริษทัฯ

ABICO

ผู้ถือหุน้

รายยอ่ยของ ABICO

ผู้ถือหุน้

รายยอ่ยของบรษิทัฯ

46.9 % 13.9 %

13.6 % 100%

25.6 %

สมาชกิครอบครวั

บุญรตัน ์
สมาชกิครอบครวั

บุญรตัน ์

ABICO
ผู้ถือหุน้

รายยอ่ยของ

บริษทัฯ

72. 33% 27.67%

27.21% 51.29%

21.50%

บริษทัฯ

ผู้ถือหุน้

รายยอ่ยของ ABICO

คณุรุ่งฉัตร บุญรตัน์ 24.97%

คณุชัยฉัตร บุญรตัน์ 24.96%

คณุกมลฉตัร จึงรุ่งเรืองกิจ 22.40%

คณุกมลฉตัร จึงรุ่งเรืองกิจ 16.49%

คณุจินตนา บุญรัตน์ 4.39%

คณุรุ่งฉัตร บุญรตัน์ 0.41%

คณุชัยฉัตร บุญรตัน์ 0.21%



วาระที่ 10

พิจารณาเหน็ชอบแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้

และการจัดการของบรษิทัฯ
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วาระที่ 10 พิจารณาเห็นชอบแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการของบริษทัฯ
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วาระที่ 10 พิจารณาเห็นชอบแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการของบริษทัฯ
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งบการเงินรวมเสมอืนของบรษิัทฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กรณีซื้อหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (228.0) (95.0) (61.0) (35.0)

ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.8) (0.3) (0.2) (0.1) 

สินทรัพย์รวม 5,552.0 5,556.0 5,517.0 5,596.0 

หนี้สินรวม 3,906.0 4,000.0 3,968.0 4,052.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของส่วนบริษัทใหญ่ 1,600.0 1,457.0 1,443.0 1,432.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,646.0 1,557.0 1,548.0 1,544.0 

หมายเหต ุ: ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ จัดท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าเสมือนกับว่าได้มีการ

ปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีจัดท าข้ึนมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถท าความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นภายหลังการปรับโครงสร้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยท่ีไม่

สามารถน าไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด



วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบิโก้ 

โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
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วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการซื้อหุน้สามัญของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน)
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 ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ซึ่งเป็นบริษัทที่มี

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จ านวน 

244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai

 บริษัทฯ จะช าระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899  หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 หากมีเศษหุ้นจากการค านวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปัดเศษหุ้นน้ันทิ้ง 

 ในการนี้ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO

 ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

ABICO ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ABICO ตลอดจนเหตุแห่งการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับ
โครงสร้างบริษัทฯ ต้องยกเลิกไปด้วย



วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ข้อ 4 
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 อนุมัติการเพิ่มทุน

- ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ บริษัทฯ จะช าระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่

ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยไม่มีการช าระด้วยเงินสด 

- ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ABICO เพื่อ

เพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยช าระ

ราคาเสนอซ้ือด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น 

รายละเอียดการเพิ่มทนุ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 138,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนใหม่ 276,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ 276,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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 อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ  ข้อ 4. 

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

จ านวน

138,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 276,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 276,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

แก้เป็น

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

จ านวน

276,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้าน

บาท)

แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ข้อ 4 



วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ 

จ ากัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO
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 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของ ABICO จ านวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเพิกถอนหุ้น

ของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai

 บริษัทฯ จะช าระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยคิด

อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท 

 หากมีเศษหุ้นจากการค านวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง 

 ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะน าหุ้นสามัญใน ABICO มา

ช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น



วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอ านาจเพื่อการ

ด าเนินการตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13
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วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอ านาจเพื่อการด าเนินการตามวาระที่ 10 -13
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มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ 

หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือ

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหรือธุรกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และเรื่องที่

เกี่ยวข้องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 หรือตามที่เห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การ

ด าเนินการหรือธุรกรรมดังกล่าว หรือการปรับโครงสร้างบริษัทส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การ

มอบหมายอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(ก) ก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียด ข้อก าหนด และ/

หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ของบริษัทฯ การซื้อหุ้นสามัญใน ABICO การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ตามที่เห็นจ าเป็นหรือสมควร เพื่อให้การปรับโครงสร้างบริษัทฯ 

และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วง



วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอ านาจเพื่อการด าเนินการตามวาระที่ 10 -13
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(ข) ประสานงาน ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าท า ลงนาม ยื่น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมค าขอ ค าขอ

อนุญาต ค าขอผ่อนผัน สารสนเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และร่างหนังสือชี้ชวน ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล รายงาน และ/หรือ

เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ ตาม วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 

13 ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การ

จัดท าค าแถลง การให้ค ารับรองยืนยัน การให้ข้อมูลใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไข

เพิ่มเติมถ้อยค า ข้อความ และ/หรือ เอกสาร หรือการด าเนินการใด ๆ ตามค าสั่ง 

ความเห็น หรือค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ค) การติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าท า ลงนาม ยื่น หรือส่งมอบเอกสาร บันทึกข้อตกลง หรือ

สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน บุคคล 

หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตลอดจนการขอความ

เห็นชอบหรือยินยอมใด ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และธุรกรรมที่

เกี่ยวข้อง
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วาระที่ 15

พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้ามี)
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Thank You


