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12. คุณไพรัช   สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษทั 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ 
และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

สรุป บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 12 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร 

คุณนีรนาท  พรหมนารถ 
ผู้บริหารบริษัท  

1. คุณโกเวท  ล้ิมตระกลู กรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณนวลอนงค ์ ศุกร์คณาภรณ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. คุณนิเวสน ์  บวัคอม  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
4. คุณปริญญา  แกว้ลว้น ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  
1. คุณจิโรจ   ศิริโรโรจน์ 
2. คุณสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั 
คุณวรวสัส์  วสัสานนท ์

ทีป่รึกษาทางการเงิน บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั  
คุณวฒิุชยั  ธรรมสาโรช  

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
คุณนฤมล  อมรมนสัวงษ ์

ทั้งน้ี  เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั ดีเอน็36 จาํกดั เพื่อ
ทาํหนา้ท่ีร่วมเป็นกรรมการกลาง และสกัขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุม คุณเนรมิตร ตรงพร้อมสุข  

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
บริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ และเป็นการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการดูแล

สิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัไดแ้จง้ข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั เร่ืองเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไปยงับริษทั 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอบุคคลและระเบียบวาระ ดงักล่าว เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 

ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน  จะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บั หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
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 ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ 
               เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน   เวน้แต่กรณี   
 ผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้      
 ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งลงคะแนนเสียง ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 ในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุม จะสอบถามผูถื้อหุน้ ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสีย   
ท่านผูถื้อหุน้ ท่ีเห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  กาเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน ท่ีทางบริษทัไดแ้จก 
ใหก้บัทุกท่านแลว้ และจะขอเกบ็เฉพาะบตัร ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสร็จแลว้ 
ใหย้กมือ เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไปรับบตัร 
สาํหรับวาระท่ี 5  ทางบริษทัจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

 ผูถื้อหุน้ ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การนบัคะแนน จะนบัจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ  จึงอาจมี
จาํนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากนั   เน่ืองจาก อาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจากหอ้งประชุมหรือมา
เพิ่มเติม  

 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
ใหป้ระธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีบตัรลงคะแนน จะไม่อยูใ่นหอ้งประชุมและตอ้งการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง สาํหรับวาระท่ียงัเหลืออยู ่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านตอ้งการ และส่ง 
บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี  เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํบตัรลงคะแนนของท่าน ไปส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีนบั 
คะแนนเม่ือถึงวาระนั้นๆ 

 ผูถื้อหุน้ ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่าน
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้นั้น  บริษทัไดน้าํคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่าน 
บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อลงมติตามวาระไวเ้รียบร้อยแลว้ 

สําหรับ ข้อปฏบัิติในการซักถาม 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดจากการใชไ้มโครโฟนร่วมกนั 

- ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ มีขอ้ซกัถามในแต่ละวาระ โปรดเขียนคาํถามใส่กระดาษท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห ้

  โดยเขียน 1 คาํถาม ต่อ 1 แผน่กระดาษ   

- โปรดระบุช่ือ-นามสกลุ และกาเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม วา่เป็น “ผูถื้อหุน้” หรือ “ผูรั้บมอบฉนัทะ” 

- และ ยกมือ เจา้หนา้ท่ีจะไปรับคาํถาม นาํไปใหก้บัผูด้าํเนินการประชุมอ่านคาํถาม เพื่อใหก้รรมการ หรือฝ่ายจดัการ  

  เป็นผูต้อบคาํถามดงักล่าว 
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จากนั้น พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์ประธานท่ีประชุมฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ท่ีไดม้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี  2563 และแจง้ต่อท่ีประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัหมวดท่ี 4 วา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ท่ี 35 
กาํหนดไวว้า่ การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม  

ขณะน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 36 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 64,652,048 หุน้ และผูม้อบฉนัทะ
จาํนวน 63 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้85,098,160 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตวัเองและผูม้อบฉนัทะจาํนวน 99 ราย  ถือหุน้
รวมกนัทั้งส้ิน 149,750,208 หุน้ คิดเป็น 69.98%  ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอเปิดการประชุม 

 
วาระที ่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

    บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งไดน้าํเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2562  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีความถูกตอ้งควบถว้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้
ท่ีประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือ
ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมกรุณาออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมจึงพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,750,208 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 
วาระที ่2  รับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2562  

     คุณโกเวท ล้ิมตระกลู กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 
   อุตสาหกรรมยานยนต์  
อุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษทัถึง 80%  
ในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนตโ์ดยรวมทั้งส้ิน 2.01 ลา้นคนั (ตกลงจากปี 2561 = 7.07%) โดยเป็นยอดส่งออก 
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ประมาณ 1.05 ลา้นคนั (ตํ่ากวา่ปี 2561 = 7.89%) และขายภายในประเทศประมาณ 9 แสน 6 หม่ืนคนั (ตํ่ากวา่ปี 2561 = 
7.82%) การท่ียอดขายรถยนตต์กลง เป็นผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนช่วงปลายปี 

   ผลการดําเนินงานของบริษัท 
เม่ือปลายปี 2561 สภาอุตสาหกรรมฯมีการประเมินวา่การผลิตในปี 2562 จะใกลเ้คียงกบัปี 2561   
แต่ผลประกอบการจริงยอดผลิตรถยนตต์ํ่ากวา่ปี 2561 อยูป่ระมาณ 1 แสนคนั ( 2.1 ลา้นคนั >> 2.01 ลา้นคนั)  
สาํหรับบริษทั แมย้อดผลิตรถยนตร์วมทัว่ประเทศจะตํ่าลง 4% แต่เรากส็ามารถมียอดขายเพิ่มข้ึน 116 ลบ. จากปี 

2561 ท่ี 1,171 ลบ. มาเป็น 1,287 ลบ. ในปี 2562 (+9.9%) (โดยแยกเป็นช้ินส่วนพลาสติก 1,132 ลบ. เพิ่มข้ึน 64 ลบ. 
หรือ 5.99% ในส่วนของแม่พิมพ ์155 ลบ. เพิ่มข้ึน 52 ลบ. หรือ 50.48% ) 

ในส่วนของโครงสร้างรายได ้ถึงแมร้ายไดข้องบริษทัจะมากข้ึนในปี 2562 แต่สดัส่วนการขายระหวา่งช้ินส่วน
พลาสติกรถยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ยงัคงสดัส่วนใกลเ้คียงกบัปีก่อน แต่ส่วนของรายไดแ้ม่พิมพสู์งกวา่ปีก่อน (สดัส่วน
รายไดจ้ากแม่พิมพเ์พิ่มข้ึน จาก 8.79% เป็น 12.02%) แต่โดยภาพรวมเรามียอดขายโตข้ึน 116 ลบ. หรือประมาณ 9.9%
ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ 

ยอดขายสูงข้ึนประมาณ 116 ลบ. ( 9.9%) ทาํใหบ้ริษทัมีผลกาํไรสุทธิ 12.21 ลบ. ซ่ึงดีกวา่ปี 2561 ท่ีมีผลขาดทุน
อยูท่ี่ -36.7 ลบ. การท่ีบริษทัมีกาํไรสูงข้ึน เน่ืองจากยอดขายท่ีสูงข้ึนบวกกบัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน  

อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการขายและการผลิต เพื่อใหส้ามารถทาํกาํไรได้
สูงข้ึน 

   ผลงานทีสํ่าคญัในปี 2562 

1. รางวลั “Excellence in Zero Defect” จาก บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
2. รางวลั “Safety Certificate” จากบริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จาํกดั 
3. ไดรั้บผลการประเมินใหเ้ป็น 1 ใน 193 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว) จาก

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมทาํการสาํรวจทั้งส้ิน 677 ราย  
4. ไดรั้บคะแนนประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เตม็ 100% จากสมาคมส่งเสริม

ผูล้งทุนไทย 
ดา้น CSR  เราไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม เพื่อยกระดบัสงัคม และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยใหพ้นกังานทุกระดบั ไดมี้

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. ผา้ป่าสู่บา้นเกิด  
2. กิจกรรมวนัเดก็ 
3. มอบทุนการศึกษาบุตรพนกังาน 
4. บริจาคโลหิต 

ดา้นกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์ร่ัปชัน่ บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงไดจ้ดั
กิจกรรม เพื่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ ใหพ้นกังานมีจิตใตส้าํนึกในการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และบริษทัไดรั้บการ
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รับรองการต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC - Recertification) อีก 1 รอบ 
คือ ตั้งแต่กมุภาพนัธ์ 2563 ถึง กมุภาพนัธ์ 2566 

ในปี 2563 เท่าท่ีทุกท่านทราบแลว้วา่ เราเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทาํใหเ้กิดผลกระทบเป็นวงกวา้ง 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต ์ทาํใหไ้ตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทัเช่นกนั  

อยา่งไรกต็าม บริษทักจ็ะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัคาํสัง่ซ้ือท่ี
ไดรั้บ 

หลงัจบการรายงาน ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ประธานฯ  ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

       
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 
 
วาระที ่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี   

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

คุณนวลอนงค ์ศุกร์คณาภรณ์  เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยร์วม 1,161 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 = 26.43 ลา้นบาท   

สินทรัพยห์มุนเวียน เพิ่มข้ึน 32.31 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.41
ลา้นบาท จากการไดรั้บชาํระหน้ีค่าสินคา้ และบริการท่ีถึงกาํหนดชาํระในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม จาํนวน
มาก และแมว้่าจะไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีมาก แต่ลูกคา้การคา้ไดเ้พิ่มข้ึน 35.1 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 80.18
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดข้องแม่พิมพต์ามมาตรฐานการรายงานทาง
บญัชี (TFRS15) วา่ดว้ยเร่ือง รายไดต้ามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 5.87 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัมีวางแผนการลงทุนในส่วนท่ีส่งเสริมต่อประสิทธิภาพ
การผลิตให้ดีข้ึนและรองรับยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากงาน New Model ไดแ้ก่ การปรับปรุงห้องพ่นสีใหม่เพื่อให้ทนัสมยั
และอตัโนมติัมากข้ึน สําหรับรองรับช้ินงานขนาดใหญ่ข้ึน โดยใช้ Robot ในการพ่นช้ินงาน โดยมีขนาดการลงทุน
ประมาณ 25 ลบ. แต่ดว้ยค่าเส่ือมราคาท่ีตดัจ่ายมีจาํนวนสูงกวา่เงินลงทุน จึงทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิลดลง 

หน้ีสินรวม เพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 0.02 ลา้นบาท เป็นหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน 12.02 ลา้นบาท จากการลงทุน
ห้องพ่นสีใหม่ และเป็นส่วนของประมาณการสํารองผลประโยชน์พนักงานท่ีตั้งเพิ่มข้ึน 11 ลา้นบาท จากผลของการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีชดเชยใหพ้นกังานท่ีอายงุานเกิน 20 ปี ใหไ้ดเ้งินชดเชยเม่ือเกษียณอายจุาก 300
นเป็น 400 วนั แต่บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวเพิ่มข้ึน บวกบัเจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลง ทาํให้หน้ีสินรวม
เพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

ส่วนของผูถื้อหุ้น เพิ่มข้ึน 26.42 ลา้นบาท เกิดจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี 12.21 ลา้นบาท และผลของการปรับกาํไร
สะสมตน้ปีเพิ่มข้ึน สาํหรับกาํไรจากการรับรู้รายไดค่้าแม่พิมพข์องปีท่ีผา่นมาประมาณ 17.41 ลา้นบาท (เน่ืองจากมีการ
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เปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานบญัชีใหม่ตามท่ีกล่าวมา) แต่มีการปรับผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่
ผลประโยชน์พนกังานใหม่ -3.2 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.68 เท่า ดีข้ึนกวา่ปี 2561 = 1.78 เท่า 
งบกําไรขาดทุน รายได้รวม 1,287.21 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 12.21 ลา้นบาท โครงสร้างรายได้มีเปล่ียนแปลง

เลก็นอ้ย โดยสดัส่วนรายไดจ้ากช้ินส่วนพลาสติกลดลงจาก 91% เป็น 88% และแม่พิมพข์ยบัสูงข้ึนเป็น 12% 
รายไดเ้พิ่มข้ึนจาก 1,171 ลา้นบาท ในปี 2561 มาเป็น 1,287 ลา้นบาท โดยโตข้ึน 116 ลา้นบาท หรือประมาณ 

9.9%  

กาํไรขั้นตน้ 178.08  ลา้นบาท หรือ 13.83% ของยอดขาย โดยกาํไรขั้นตน้ท่ีเป็นจาํนวนเงินเพิ่มข้ึนจากปี 2561  

37.83% และอตัรากาํไรขั้นตน้กสู็งข้ึน 2.8% 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 27.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนประมาณ 2% และกาํไรสุทธิ 12.21 ลา้นบาท หรือ 

0.95% ของยอดขาย โดยดีข้ึนจากปีท่ีผา่น ท่ีขาดทุน 36.75 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการดาํเนินงานโดยตรง คือ สัดส่วน

การใชต้น้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีลดตํ่าลง โดยเราสามารถควบคุมของเสียไดดี้ข้ึน และสัดส่วนรายไดท่ี้มาจากค่าบริการทาํ

แม่พิมพท่ี์สูงข้ึน 
งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงานใช้ไป 131.32 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 113.96 ล้านบาท และเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 17.36 ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ คือการท่ีสินคา้คงคลงัลดลง 80.18 ลา้นบาท ในขณะท่ียอด
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนเพียง 35.1 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
19.56 ลา้นบาท ทาํใหก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็น 131.32 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน ใช้ไป 40.43 ล้านบาท  
ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ มีการลงทุนปรับปรุงหอ้งพน่สี รวมประมาณ 25 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนเพื่อรักษา

สภาพสินทรัพยป์ระมาณ 15 ลา้นบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน ลดลง 17.48 ล้านบาท 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 8.61 ลา้นบาท จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินจาก

การลงทุนเคร่ืองฉีดพลาสติก 12.6 ลา้นบาท แต่ไดเ้งินจากการกูต้ามสัญญาเช่าทางเงินจากการลงทุนหอ้งพ่นสีประมาณ 
24.68 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 20.95 ลา้นบาท จึงเป็นผลทาํใหก้ระแสเงินสดสุทธิของกิจการเพิ่มข้ึน 73.41 ลา้นบาท 
ทาํใหค้งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 ไว ้76.12 ลา้นบาท 

จากปี 2561 เราไดมี้การลงทุนเคร่ืองฉีดท่ีซ้ือมาใหม่ 2 เคร่ืองน้ีมี ขนาด 850 ตนัและ 1300 ตนั รวมประมาณ
มูลค่า 25 ลา้นบาท มาปี 2562 เรามีงานฉีดท่ีรับมาเพิ่มข้ึน รวมถึงงานพ่นสีในช้ินงานใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อให้
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีเราไดมี้การลงทุนปรับปรุงห้องพ่นสี ทาํเป็นห้อง clean room โดย
จะไม่มีพนกังานอยูใ่นส่วนท่ี Robot ทาํการพน่ เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานดีมากข้ึน  
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แต่อยา่งไรกต็าม ในสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีเราประสบกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนตค่์อนขา้งมาก ซ่ึงทาํใหย้อดการผลิตรถยนตภ์ายในประเทศหายไปมากกวา่ 40% ทาํใหเ้ราตอ้งใช้
ความระมดัระวงัอยา่งมากในการลงทุนท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อสร้างผลกาํไรท่ีย ัง่ยนื 

เม่ือคุณนวลอนงค ์ศุกร์คณาภรณ์ รายงานจบ  ประธานฯ  ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม
หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น และสอบถาม ดงัน้ี   

ในระหวา่งการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จาํนวน 38 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 64 ราย รวมทั้งส้ิน 102 ราย คิดเป็น 149,760,508 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 69.98 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ประธานฯ  ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,760,508 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ   รายงานผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 
 คุณโกเวท ล้ิมตระกลู เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม 
 จากผลประกอบการของบริษทัมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 12.21 ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทุนสะสม 43.77 ลา้นบาท 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงิน
กาํไรจะกระทาํมิได ้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษทัจึงเห็น
ควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ประธานฯ  ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,760,508 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังด 
 จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานประจาํปี 2562 สาํหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 
 
วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระ  

บริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 18 กาํหนดไวว้า่ ใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการจะออกแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงกไ็ด ้
ในปีน้ี บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน สาํหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี มีจาํนวน 

4 ท่าน คือ 
    1.   พลเอก เทอดศกัด์ิ  มารมย ์  
                2.   คุณคมัภีร์  จองธุระกิจ 
    3.   คุณยพุา  เตชะไกรศรี 
    4.   คุณประสงค ์  เตชะไกรศรี 

เพื่อความโปร่งใส ในการพจิารณาวาระน้ี กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่าน ไดแ้จง้ความจาํนงขอออก
จากหอ้งประชุม 

จากการให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ก่อนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 โดยวิธีการเสนอผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์หรือทางโทรสาร นั้น ผลปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ ช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบติั 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้ ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีครบกาํหนด
ออกตามวาระเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จาํนวน 4 ท่าน 
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และในปี 2562 บริษทัมีการเสนอช่ือกรรมการเพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
มาแลว้เกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาวา่ พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่ง ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

สาํหรับวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัท่ีดี ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประสงคใ์หมี้การลงคะแนนเสียงในวาระ
เลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิง่ข้ึน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด 

ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้หแ้ลว้ 

ในระหวา่งการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จาํนวน 39 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 65 ราย รวมทั้งส้ิน 104 ราย คิดเป็น 149,761,476 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 69.98 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

ประธานฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

         ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

         ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

1 พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์ 149,761,476 100 0 0 0 0 0 0 

2 คุณคมัภีร์      จองธุระกิจ 149,761,476 100 0 0 0 0 0 0 

3 คุณยพุา         เตชะไกรศรี 149,761,476 100 0 0 0 0 0 0 

4 คุณประสงค ์ เตชะไกรศรี 149,761,476 100 0 0 0 0 0 0 
 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์แต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็น 
                      กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ  ขอเรียกเกบ็บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระน้ีจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบไดใ้น 
ภายหลงั และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงความยนิดี และกล่าวตอ้นรับกรรมการ 
ทั้ง 4 ท่าน กลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 แต่งตั้ง คุณโกเวท ล้ิมตระกลู ใหด้าํรงตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 นั้น เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เพิ่มอีก 1 ท่าน จากกรรมการท่ีมีเดิม 12  
ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งส้ิน 13 ท่าน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาแลว้เห็นวา่ เป็นผูมี้ความสามารถ มี
คุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของ
บริษทั  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง คุณโกเวท ล้ิมตระกลู 
เป็นกรรมการบริษทั เพิ่มอีก 1 ท่าน 

ประธานฯ   ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้ง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

    ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
  

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้ง  
 คุณโกเวท  ล้ิมตระกลู  เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน  จากกรรมการเดิม 12 ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งส้ิน  
 13 ท่าน 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2563 

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม  

ตามขอ้บงัคบัท่ี 16 ค่าตอบแทนและโบนสัจากผลการดาํเนินงาน ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 
บริษทัมีผลประกอบการในปี 2562 กาํไรสุทธิ 12.21 ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทุนสะสมอยูอี่กจาํนวนหน่ึง  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนองดจ่ายโบนสัจากผล
การดาํเนินงานปี 2562 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,919,000 บาท ซ่ึงมี
จาํนวนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี 



                

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2563  
วนัพธุท่ี 21 ตุลาคม 2563 

12 

ประธานฯ   ไดด้าํเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้ง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

    ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
  

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 122,132,870 81.5516 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 18.4484 

4.  บตัรเสีย 0 0 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

อนุมติังดจ่ายโบนสัจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  

 2563 จาํนวนเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2562) ผลประโยชน์อ่ืนไม่มี 

 ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียงในวาระน้ี 
 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี  ประจําปี 2563  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 120 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 56, 57 ซ่ึง
กาํหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาํนวน 5 
ราย คือ คุณเจษฎา หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือคุณนงลกัษณ์ พฒัน
บณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897  
จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และอนุมติัค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,060,000 บาท 
(จ่ายเท่ากบัปี 2562)  

ประธานฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

      ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้ง 
                      คุณเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชี 
                      รับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
                      คุณนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  
                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และ 
                      อนุมติัค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,060,000 บาท (จ่ายเท่ากบัปี 2562) 
                        
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 9 

               เพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อการระดมทุน โดยสามารถเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนต่างชาติ ในสดัส่วนท่ีเพิม่ข้ึน 
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอ แกไ้ขประเดน็สดัส่วนดงัน้ี 
 

ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัฉบบัท่ีเสนอแกไ้ข 
ขอ้ 9 หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ี
ถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึง 
ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํให้
อตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย
ของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้

ขอ้ 9 หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ี
ถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึง
ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํให้
อตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย
ของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้

    สาํหรับวาระน้ี จะตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

      ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

                        อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 9 
 

คุณประไพพรรณ กล่าวเชิญคุณจุมพล นาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
คุณจุมพล กล่าว เน่ืองจากวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 15 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นในการพิจารณาอนุมติั

เร่ืองตามวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 15 หากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจะถือวา่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัไป
แลว้เป็นอนัตกไป และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไป  โดยจะถือวา่การพจิารณาอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ตามท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 15 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จากนั้นไดน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
จากสภาพการแข่งขนัในธุรกิจผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทางบริษทัเรากไ็ดมี้การ

คิดกลยทุธ์ในการขยายตลาด และลดตน้ทุน เพื่อเพิ่มผลกาํไร ซ่ึงหน่ึงในนั้นกคื็อการจบัมือกบัพนัธมิตรธุรกิจท่ีสามารถ
ช่วยใหเ้ราบรรลุเป้าหมายไดดี้ข้ึน (Synergy)  โดยช่วงท่ีผา่นมาเรากไ็ดมี้พบปะและเจรจากบัหลายบริษทั จนในท่ีสุดเรา
กไ็ดเ้จอพนัธมิตรท่ีเราคิดวา่เหมาะสม ซ่ึงกคื็อ บริษทั Karrie Automotive Investment Limited (KAI) ทาง
คณะกรรมการจึงมานาํเสนอรายละเอียดความร่วมมือ และการเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

KAI ถือหุน้ 100% โดย Broadly Bright และ Broadly Bright ถือหุน้ 100% โดย Karrie International Holdings 
Limited (Karrie) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 1. ผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป และแม่พิมพ ์สาํหรับช้ินส่วน Server และ Computer 
 2. ผลิตช้ินส่วนพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
 3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ลูกคา้ของ Karrie คือบริษทัผูผ้ลิต Server ชั้นนาํของโลก อาทิเช่น HP , Lenovo, NEC เป็นตน้ 
นอกเหนือจากการออกแบบแม่พิมพ ์และการป้ัมโลหะข้ึนรูปแลว้เพื่อตอบโจทยบ์ริษทัผูผ้ลิต Server แลว้ จุดเด่น

ท่ีสาํคญัของ Karrie คือ การนาํเอาระบบ automation เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพือ่ลดตน้ทุน  
ตลอดช่วงเวลา 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา Karrie นาํเอาระบบ automation เขา้มาใชใ้นหลายกระบวนการ ทั้งการผลิต 

การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน การบรรจุช้ินงาน ฯลฯ 
นัน่เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีทาํใหผ้ลประกอบการของ Karrie มีผลกาํไรท่ีเติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ถึงแมว้า่ 
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ยอดขายโดยรวมจะไม่ได้เติบโตมากนัก ซ่ึงนั่นเป็นเพราะว่าทาง Karrie สามารถเพิ่มผลกําไรจากนําเอาระบบ 
automation เขา้มาใช้ในการลดต้นทุนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา  โดย Karrie สามารถลดจาํนวน
พนกังานลงไปไดป้ระมาณ 3,000 คน ฉะนั้น บริษทัจึงเลง็เห็นวา่ Karrie มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการเป็นพนัธมิตรกนั 

สําหรับวตัถุประสงค์ในการเพิม่ทุน 
1. เพิ่มสายการผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงจะเป็นการใชจุ้ด

แขง็ของ Karrie ในดา้นการผลิตช้ินส่วนโลหะป้ัมข้ึนรูป ร่วมกบัจุดแขง็ของ TKT ในดา้นการตลาดท่ีเรารู้จกักบัลูกคา้
รถยนตช์ั้นนาํอยูแ่ลว้ เพื่อเจาะตลาดช้ินส่วนโลหะป้ัมข้ึนรูปในรถยนต ์ซ่ึงมีขนาดตลาดใหญ่กวา่ช้ินส่วนพลาสติก 

2. ปรับปรุงสายการผลิตฉีดพลาติก โดยนาํเทคโนโลย ี“ระบบการผลิตแบบออโตเมชัน่” มาช่วยลดตน้ทุน  
และเพิ่มระดบัคุณภาพสินคา้ 

3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน 
บริษัท ได้จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนจํานวน 136,780,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากดั คือ KAI ดังนี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 23.78 ลา้นหุน้ ราคาเสนอขาย 1.3 บาท พร้อม 
2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยแยกเป็น TKT-W1 จาํนวน 48 ลา้นหน่วย , TKT-W2 จาํนวน 65 

ลา้นหน่วย ซ่ึง TKT-W1 และ TKT-W3 จะใชหุ้น้สามญักลุ่มเดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ  
 ในกรณีท่ีใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-
W3 เท่ากบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ท่ีใชสิ้ทธิไป เช่น 

ตัวอย่างที ่1 หาก Karrie ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TKT-W1 จาํนวน 48 ลา้นหน่วย เตม็จาํนวน กจ็ะหมดสิทธิใช ้
TKT-W3 ทั้งหมด 

ตัวอย่างที ่2 หาก Karrie ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TKT-W1 เพียงแค่ 40 ลา้นหน่วย กจ็ะสามารถใชสิ้ทธิ TKT-
W3 ไดสู้งสุดไม่เกิน 8 ลา้นหน่วยเท่านั้น ดงันั้น จาํนวนรวมสูงสุดจะตอ้งไม่เกิน 48 ลา้นหน่วย 

ความสัมพนัธ์ KAI กบั TKT 
KAI ไม่มีความสมัพนัธ และมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ TKT ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1 ) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 หรือเป็น 

บุคคลอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีการกระทาํร่วมกนั (Concert Party) กบัผูถื้อหุน้อ่ืนของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

พร้อมกนัน้ี ทาง Karrie มีความประสงคจ์ะขอทาํการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ หรือท่ี
เรียกวา่ whitewash ผมขอเชิญท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อไปครับ 

คุณวรวสัส์ วสัสานนท ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ  ไดน้าํเสนอรายละเอียด การขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของของกิจการโดยอาศยัมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Whitewash) ใหแ้ก่ KAI จากการเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั และใชสิ้ทธิ TKT-W1 เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  
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มี 3 ส่วน คือ เป็นการซ้ือหุ้นแบบ PP จ านวน 23.78 ลา้นหุน้ และเป็น Warrant 113 ลา้นหุน้ รวมเป็น 136.78 ลา้น
หุน้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากท่ี KAI ใช้สิทธิ TKT-W1 จะมีหุ้นถึง 25.12% จะต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการ  
(Tender Offer) ซ่ึงทาง KAI ไม่ มีความประสงค์ท่ีจะเข้ามา Takeover  แต่ต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจะขยายธุรกิจรวมกนั ฉะนั้น ทาง KAI  จึงขอยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ
หรือท่ีเรียกวา่ Whitewash ซ่ึงการท า Whitewash คร้ังน้ีทาง KAI จะไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ
(Tender Offer) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และถา้ KAI ใชสิ้ทธิครบทุก Warrant จะถือหุ้น 
136.78 ลา้นหุน้หรือ 38.99%  

ข้อดีของการเข้าท ารายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนในวงจ ากดั (Private Placement) 
• มูลค่ายติุธรรมของราคาในการไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของบริษทั อยูใ่นช่วง 0.80 – 1.08 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาในการ

ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ี 1.30 – 1.70 บาทต่อหุ้นสูงกวา่ช่วงดงักล่าว ถือวา่เป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีมีความ
เหมาะสม 

• โอกาสไดพ้นัธมิตรซ่ึงมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม  เน่ืองจาก KAI มีความสามารถและประสบการณ์ใน
ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑข้ึ์นรูปโลหะ แม่พิมพ ์ผลิตภณัฑ์พลาสติก และระบบออโตเมชัน่ในการผลิต และขยายฐาน
การผลิตของธุรกิจเดิมของบริษทั 

• โอกาสในการเพิ่มความน่าเช่ือถือต่อลูกคา้ จากการเป็นพนัธมิตรกบั KAI จะเสริมสร้างความน่าเช่ือถือของ
บริษทัฯ ต่อลูกคา้ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ 

• KAI ไม่มีแผนหรือนโยบายในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ไม่มีการปรับโครงสร้าง
องคก์รและการบริหาร ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนยงัคงไวซ่ึ้งสถานะหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัฯ 
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ข้อเสียของการเข้าทาํรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนในวงจํากดั (Private Placement) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
1. หุน้ PP  

: ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution): ร้อยละ 10.00 
2. หุน้ PP และ TKT-W1 และ/หรือ TKT-W3  

: ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution): ร้อยละ 25.12 
3. หุน้ PP และ TKT-W1-3 

: ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution): ร้อยละ 38.99 
       ทั้งน้ี ทั้ง 3 กรณี มี Price Dilution และ EPS Dilution ดงัต่อไปน้ี 

• ผลกระทบท่ีมีต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution): ไม่มีผลกระทบดา้นราคา 
• ผลกระทบต่อกาํไรต่อผูถื้อหุน้ (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution): ไม่สามารถคาํนวณได ้

เน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิ 

ความเส่ียงของการเข้าทาํรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนในวงจํากดั (Private Placement) 
• โอกาสทีจ่ะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าผลติภัณฑ์ช้ินส่วนโลหะป๊ัมขึน้รูปได้บริษัทฯ ยงัไม่มีความรู้ความ

ชาํนาญดา้นผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูป ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัผลิตรถยนตจ์ะยงัไม่ให ้
ความเช่ือมนัและไม่สัง่ซ้ือผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูปจากบริษทัฯ 

• โอกาสทีจ่ะไม่สามารถไม่สามารถผลติช้ินส่วนโลหะป๊ัมขึน้รูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษทัฯ ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตช้ินส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรูปทาํใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้ในช่วงแรก
ของการผลิตบริษทัฯ ไม่สามารถผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้

• โอกาสทีจ่ะไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนได้ทนัเวลา 
มีโอกาสเป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ จะไดรั้บเงินเพิ่มทุนในส่วนของการขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนล่าชา้ กว่ากาํหนด
ส่งผลให้เงินเพิ่มทุนบางส่วนท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะนํามาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรองรับการชะลอตวัของอุตสาหกรรมรถยนต์ใน ประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 มาถึงช้ากว่ากําหนด ทําให้บริษัทฯ อาจต้องพึ่ งพาสถาบันการเงินใน 
การขอวงเงินกูเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนจนกว่าบริษทัฯ จะไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนในคร้ังน้ี 

• โอกาสทีจ่ะไม่ได้รับเงินทุนตามทีต้่องการ 
ถา้ KAI ไม่ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ หรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะ
ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินลงทุนในจาํนวนท่ีตอ้งการ 

• โอกาสที ่KAI อาจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในอนาคต 
KAI อาจกลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 10.00 – 38.99 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลให ้KAI สามารถใชสิ้ทธิคดัคา้น (Veto Right) กบัการขอมติท่ีสาํคญัจาก
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

• การลงทุนในอนาคต  
หากการลงทุนในอนาคตถือวา่เป็นการลงทุนท่ีเขา้ข่ายรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป บริษทัฯ มีหนา้ท่ีท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศการเปิดเผยขอ้มูลในรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือ การ
เปิดเผยขอ้มูลในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ีหากขนาดรายการของการลงทุนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุน
ในสายการผลิตภณัฑโ์ลหะข้ึนรูปมีขนาดรายการเกินกวา่ท่ีกาํหนด บริษทัฯ มีหนา้ท่ีทาํตามขั้นตอน และ
ระเบียบของ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซ่ึงอาจรวมไปถึงการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัรายการ 

• การผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
หาก KAI มีการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัฯ นอกเหนือจากการขอผอ่นผนั Whitewash คร้ังน้ี KAI ยงัคงมี
หนา้ท่ีทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกบั พระราชบญัญติัการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎกระทรวงตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน KAI อาจตอ้งลดสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการใหต้ ํ่ากวา่ร้อยละ 49 ภายหลงัการทาํ 
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

• การขออนุมัตผู้ิถือหุ้นมีรายละเอยีดบางส่วนไม่สอดคล้องกบัสัญญาซ้ือขายหุ้น 
รายละเอียดท่ีบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัถึงจะมีความสอดคลอ้งกบัสญัญาซ้ือหุน้ แต่
ยงัคงมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดบางประการ ดงันั้นบริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงเขา้ข่ายการทาํผดิ
สญัญา 

• กลุ่ม KAI อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จากการประกอบธุรกจิทีอ่าจแข่งขนักนั 
KAI ดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบัธุรกิจบางส่วนของบริษทัฯ อาจส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในอนาคต อยา่งไร
กดี็ จากร่างสญัญาต่อทา้ยสญัญาซ้ือหุน้ ไดมี้การกาํหนดการไม่คา้แข่ง (Non-Competition) ไวอ้ยา่งชดัเจน
วา่ในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการซ้ือหุน้สามญั KAI จะตอ้งไม่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ท่ีถือเป็นการแข่งขนักบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และหาก KAI ตอ้งการจะลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ใน 
ประเทศไทย KAI จะตอ้งใหโ้อกาสบริษทัฯ ในการร่วมลงทุน 

ข้อดีของการอนุมัติผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 
• โอกาสในการระดมทุนได้ตามทีต้่องการ 

บริษทัฯ สามารถนาํเงินจากการระดมทุนไปใชต้ามวตัถุประสงคใ์นการชาํระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน ไปเป็นค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ในการขยายธุรกิจการผลิตช้ินส่วนพลาสติกและการผลิตช้ินส่วน
ข้ึนรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมยานยนต ์และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจต่อไป   

ข้อเสียของการอนุมัติผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 
• การเสียโอกาสทีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 
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หาก KAI ไดรั้บการผอ่นผนั Whitewash ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะเสียโอกาสในการใชสิ้ทธิการขายหุน้
สามญัของบริษทัฯ ในช่วง 
การทาํคาํเสนอซ้ือ ซ่ึงราคาทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Tender offer price) อาจมีราคาท่ี
สูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

ความเส่ียงของการอนุมัตผ่ิอนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 
• ความเส่ียงในการเกดิการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการภายหลงัระยะเวลาผ่อนผนั 

เน่ืองจากการผอ่นผนั Whitewash มีขอ้จาํกดัของระยะเวลาผอ่นผนัซ่ึงเท่ากบั 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
ผอ่นผนัรายการนั้น ๆ ดงันั้นในกรณีท่ี KAI ไม่ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
TKT-W1 จนมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ แต่มีการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัฯ จนมีสดัส่วนถือครองมากกวา่ร้อยละ 25.00 ใน
ภายหลงัจากระยะเวลาผอ่นผนั 6 เดือน KAI มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
(Tender offer) ซ่ึงอาจส่งผลให ้KAI มีสดัส่วนการถือครองหุน้ในบริษทัฯ มากกวา่ท่ีคาดคิดไว ้อนัอาจ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม และนโยบายบริษทัฯ เพิ่มเติมได ้

สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ: การเขา้ทาํรายการและการอนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ราคาในการไดม้าซ่ึงหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ี 1.30– 1.70 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าท่ีมีความเหมาะสม  

ประธานฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม ดงัน้ี  
คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม    Karrie อยากไดอ้ะไรจาก TKT ถึงมาลงทุนกบั TKT 
คาํตอบ  ตอ้งการขยายฐานการผลิตออกมานอกประเทศจีน และตอ้งการขยายธุรกิจเขา้ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต ์
คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม ท่ีมาของการเพ่ิมทุนน้ีเป็นเพราะเราชวน Karrie มาหรือ Karrie ขอมาชวนร่วมทุนกบัเรา 
คาํตอบ ทั้ง 2 ฝ่ายเดินเขา้หากนั เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา ทางประเทศจีนไดป้ระสบปัญหากีดกนัทางการคา้จาก 

สหรัฐอเมริกา ทาํใหท้างลูกคา้ของ Karrie ไดม้องหาลู่ทางในการเปิดโรงงานในต่างประเทศนอกประเทศจีน  
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนํามาพิจารณาท่ีน่าลงทุนทั้งจากสภาพแวดลอ้ม อาหารดี อากาศดี และรัฐบาล
สนับสนุน แต่การท่ีจะมาเปิดโรงงานในไทยเองไม่ใช่เร่ืองง่าย ดงันั้นเขาจึงมองหาพนัธมิตรทางการคา้ และ
พนัธมิตรท่ีเหมาะสมตอ้งรู้เร่ืองกฎหมาย ธุรกิจ และอ่ืนๆอีกหลายดา้น เน่ืองจากเขาเองก็เป็นผูน้ําในธุรกิจ
โลหะป้ัมข้ึนรูปสําหรับช้ินส่วน server, computer ในลูกคา้รายใหญ่ๆ สําหรับธุรกิจรถยนตก์็เป็นธุรกิจใหม่ท่ี
น่าสนใจสาํหรับเขา และเราเองก็เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจรถยนต ์นั้นจึงเป็นสาเหตุท่ีเขาจะมาร่วมทุนกบัเรา 
และคนท่ีแนะนาํเราคือผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหเ้รามาร่วมทุนกนั 

คาํถาม  เหตุผลของการออก Warrant เพราะ Karrie ขาดความมัน่ใจธุรกิจเราหรือความตอ้งการใชทุ้นตามความจาํเป็น 
คาํตอบ  เหตุผลของการออก Warrant ไม่ใช่เพราะ Karrie ขาดความมัน่ใจในธุรกิจ แต่ในการเขา้ไปในอุตสาหกรรม 
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รถยนตต์อ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 2 ปี  และในระหวา่งน้ีเพื่อศึกษาความเป็นไปไดว้า่เราจะมีความสามารถในการทาํ
ธุรกิจน้ีไดห้รือไม่ และถา้เราไดค้าํสัง่ซ้ือ กจ็ะมีการใชเ้มด็เงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม 

คาํถาม  อนาคตมีการวางแผนสาํหรับลดตวัเลขขาดทุนโดยการใชส่้วนเกินทุนมาหกัลา้งกนัหรือไม่ 
คาํตอบ  ยงัไม่สามารถตอบในตอนน้ีได ้
คุณฐิติพงศ์    โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการขาย PP  
คาํตอบ 1. ขยายผลิตภณัฑ ์Metal Stamping 2. ลดตน้ทุนโดยการนาํระบบ Automation มาใช ้ 

3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน 
คาํถาม TKT มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ เท่าไร หลงั Karrie เขา้มาลงทุน 
คาํตอบ  มีความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุนเพิ่ม เพราะวา่เป็นธุรกิจใหม่ (Metal Stamping)  
คาํถาม การเขา้มาของ Karrie จะช่วยใหมี้ยอดขายและกาํไรเพิ่มข้ึนหรือไม่อยา่งไร 
คาํตอบ  มี คาดวา่ยอดขายเพิม่ข้ึนจาก Metal Part และมีโอกาสสร้างกาํไรเพิ่มข้ึนจากการนาํระบบ Automation มาใช ้
คาํถาม Karrie จะนาํธุรกิจของเขามาให ้TKT ทาํดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
คาํตอบ มีโอกาสท่ีจะขยายตลาดผลิตช้ินส่วนพลาสติกไปยงัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server ซ่ึงเป็นลูกคา้ปัจจุบนัของ  

Karrie 
คุณนฤมล  อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คาํถาม ในสถานการณ์ โควิท-19 บริษทัมีผลกระทบหรือไม่ ดา้นไหนอยา่งไร 
คาํตอบ มีผลกระทบเร่ืองยอดขายรถยนตซ่ึ์งจากเดิม ยอดผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ประมาณ 2 ลา้นคนั ในปีท่ีผา่นมา มาปีน้ีผา่น 

มา 8 เดือน จากตวัเลขของสภาอุตสาหกรรมฯ ยอดการผลิตอยูท่ี่ 4.6 แสนคนั และมีคู่คา้บางรายไดรั้บ 
ผลกระทบ ทางผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้ยายามลดตน้ทุนและหายอดขายอ่ืนมาทดแทน 

คุณฐิติพงศ์    โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม ช่วยเล่าแผนการลงทุนในช้ินส่วน Metal Part เร่ืองการเงิน โรงงาน เคร่ืองจกัร และMargin 
คาํตอบ ในส่วนของการลงทุน Metal Part รวมมูลค่า ประมาณ 100-125 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของค่าก่อสร้างโรงงาน 

และซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนประมาณ 60 เคร่ือง โดยจะสร้างยอดขายประมาณ 100-180 ลา้นบาทต่อปี 
คุณเจนเนตร เมธาววีนิิจ เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม เงินท่ีไดรั้บคร้ังท่ี 1 บริษทัจะนาํเงินไปลงทุนอะไรก่อน 
คาํตอบ นาํไปชาํระหน้ี และเสริมสภาพคล่องการเงิน 
คาํถาม ความเส่ียงในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีมีบา้งมั้ยคะ 
คาํตอบ มีตามความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระท่ีไดช้ี้แจง้ไปแลว้ และอยูใ่นสารสนเทศท่ีไดช้ี้แจงแลว้กบัตลาดฯ 
คาํถาม Karrie จะขายหุน้ท่ีเพิ่มทุนเขา้มาภายในก่ีปี 
คาํตอบ คาดไม่ได ้แต่กมี็ขอ้กาํหนดไวถ้า้ราคาหุน้ในตลาดสูงกวา่ท่ีราคาท่ี Karrie ไดม้าเขาตอ้งติด Silent Period  
คาํถาม Karrie จะส่งคนเขา้มาเป็นกรรมการเพิ่มก่ีท่านค่ะ 
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คาํตอบ  1 ท่าน 
คาํถาม ค่าใชจ่้ายในการใชท่ี้ปรึกษาทางการเงินคร้ังน้ีเป็นเงินเท่าไรค่ะ 
คาํตอบ  บริษทั ไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบอยา่งเหมาะสม โดยอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานปกติ โดยคาํนึงถึงวา่มีคุณสมบติั 

เหมาะสม มีความสามารถทาํงานไดส้าํเร็จลุล่วง 

คุณชัยรัตน์   ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น 
คาํถาม ทาํไมเราถึงเปิดโอกาสใหมี้ Warrant 1 และ Warrant 3 
คาํตอบ  เพราะธุรกิจยานยนตใ์ชเ้วลาในการศึกษานานประมาณกวา่ 2 ปี แต่ดว้ยกฎเกณฑ ์ของ Whitewash ตอ้งทาํ 

ภายใน 6 เดือน ทาํใหต้อ้งมี Warrant 1 และ Warrant 3 
คาํถาม การร่วมทุนในคร้ังน้ี Karrie จะนาํลูกคา้มาให ้TKT หรือ TKT จะนาํลูกคา้ไปให ้Karrie 
คาํตอบ  มีทั้ง 2 ส่วน คือ TKT จะแนะนาํลูกคา้ยานยนตใ์ห ้Karrie และ Karrie แนะนาํลูกคา้ Metal Stamping ให ้TKT 
คาํถาม Karrie เป็นจีนแผน่ดินใหญ่หรือจีนฮ่องกง  
คาํตอบ เป็นจีนฮ่องกง 
คาํถาม หุน้ PP 23.78 ลา้นหุน้จะใชสิ้ทธิเม่ือไร 
คาํตอบ ทนัทีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจาก ก.ล.ต. 
คาํถาม คาดวา่จะมีโอกาสปันผลเม่ือไร 
คาํตอบ  คาดวา่จะปันผลใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด ซ่ึงการมีพนัธมิตรทางธุรกิจ คราวน้ีกต็อ้งการใหบ้ริษทัเติบโต มีผลกาํไรทาํให ้

ธุรกิจสามารถปันผลไดเ้ร็วท่ีสุด 
คาํถาม ทาํไมไม่ใหสิ้ทธิเพิ่มทุนกบัผูถื้อหุน้เดิม 
คาํตอบ เหตุผลคือ เพราะส่ิงท่ีเราตอ้งการจริงๆคือจุดแขง็ของพนัธมิตรมาช่วยต่อยอดธุรกิจ ถา้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

เดิม กจ็ะไดแ้ต่เมด็เงินแต่ไม่ได ้Synergy เหล่าน้ี 

คุณฮังใช้   อคัควสักลุ เป็นผู้ถือหุ้น  
คาํถาม หลงัจากท่ี Karrie เพิ่มทุนมาเพียงแค่ 30 ลา้นบาท จะมีอะไรใหบ้ริษทัจบัตอ้งไดบ้า้ง เพราะหลงัจากน้ีเขาก ็

สามารถเขา้มาเรียนรู้สายการผลิตและเรียนรู้ลูกคา้ของบริษทัได ้
คาํตอบ  หลงัจากการเพ่ิมทุน Lot แรกแลว้ Karrie จะทาํงานร่วมกบั TKT เพื่อเจาะตลาดใหม่ตามท่ีไดเ้สนอไปซ่ึงเรา 

หวงัวา่จะไดธุ้รกิจใหม่ตามท่ีเราไดห้วงัไว ้
คาํถาม Karrie เขามีสิทธิซ้ือหุน้เองในตลาดฯ แลว้เงินจะเขา้บริษทัหรือไม่ 
คาํตอบ ไม่น่าเป็นแบบนั้น เพราะถา้ซ้ือหุน้ในตลาด เงินกจ็ะไม่เขา้บริษทั 
และคุณฮงัใช ้  อคัควสักลุ ไดฝ้ากความห่วงใยมายงับริษทั เพราะมีทางบริษทัท่ีไดรั้บการอนุมติั Whitwash แลว้แต่ผล 
ทางธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าไว ้ซ่ึงบริษทันั้นกย็งัมีปัญหาคา้งคาอยู ่กข็อใหผู้บ้ริหารของ  TKT ระมดัระวงัในเร่ือง
ความเส่ียงในเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
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หลงัจบการซกัถาม คุณประไพพรรณ ไดด้าํเนินรายการขอต่อ  

วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม   
                  จํานวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
                  จํานวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ซ่ึงมีรายละเอยีดดังนี:้  

1. การเพิ่มทุน จาํนวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 23,780,000 หุน้มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“Private Placement”) ท่ีเสนอขายควบคู่กบั
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

2. การเพิ่มทุน จาํนวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 48,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัรุ่นท่ี 3  (“TKT-W3”) ทั้งน้ี TKT-
W 3 และ TKT-W1 จะใชหุ้น้สามญัเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็น
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใชสิ้ทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิ TKT-W1 ท่ีใชสิ้ทธิไปแลว้ 

3. การเพิ่มทุน จาํนวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 65,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศของ-TKT ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และแบบรายงานการเพ่ิมทุน 
(แบบ F 53-4) ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
          อนุมติัอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
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          จาํนวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน  
          จาํนวน 136,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 350,780,000 บาท    (สามร้อยหา้สิบลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนบาท) 

แบ่งออกเป็น   350,780,000 หุน้      (สามร้อยหา้สิบลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ       1  บาท     (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั   350,780,000  หุน้      (สามร้อยหา้สิบลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ          - หุน้     (- หุน้)” 

นอกจากน้ี ขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาการมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ
ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการ
ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
คาํสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง 
 อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 ของบริษทั 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจํากดั  คือ KAI  
                 จํานวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมทั้งส้ิน  
                 30,914,000 บาท โดยเสนอขายควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บุคคลใน 
                 วงจํากดั 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่  KAI ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) จาํนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นล 1.30 บาท คิดเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 30,914,000 บาท การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อจดัสรรให้แก่ KAI เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจาํกดัท่ีมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะมีมติกาํหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขายท่ี 1.30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้น
บริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งน้ี ราคาตลาดสําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูล้งทุนคาํนวณจากราคาถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15   
วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั คือ ระหว่างวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 1.06 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

ในการน้ี ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่ KAI ผูล้งทุนจะเขา้เป็นผูถื้อหุ้น
ร้อยละ 10.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ของ
บริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน)  โดยผูล้งทุนจะ
ส่งตวัแทนจาํนวน 1 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทัฯ โดย
ผูล้งทุนไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ดงันั้น การออก จดัสรร และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ผูล้งทุน จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม)  

ทั้งน้ี KAI ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
เก่ียวขอ้งกันของ KAI ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีทาํให้เขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงและเป็น
รายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไม่ใช่บุคคลตาม
มาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 หรือเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสมัพนัธ์หรือมีการกระทาํร่วมกนั (Concert Party) กบัผูถื้อหุน้อ่ืนของบริษทัฯ แต่อยา่งใด  
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 นอกจากน้ี แมว้่าบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่
ของบริษทัฯ ต่อบุคคลในวงจาํกดัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ตามประกาศท่ี ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษทัฯ ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัฯ มีหนา้ท่ีห้ามมิ
ให้ผูล้งทุนขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เร่ิมทาํ
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (“Silent Period”) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเร่ิมทาํ
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขาย
ดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากน้ี พิจารณาการ
มอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั
ฯ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ หรือกรรมการ
ผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนักบับริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการพิจารณากาํหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุน การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย
ควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (ท่ีออกควบคู่กับหุ้นสามญัเพิ่มทุน)  รวมถึงการ
ดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(Whitewash) ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ 
และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบติัเป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดพิจารณารายละเอียดใน สารสนเทศของ-TKT ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6
และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4 ) ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 
  
 ทีป่ระชุมมีมต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง  
        อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ท่ีเสนอขาย 
         ควบคู่กบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั คือ  

          KAI จาํนวน 23,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.30 บาท รวม 
          ทั้งส้ิน 30,914,000 บาท 

 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที ่1 (TKT- 
                 W1) รุ่นที ่2 (TKT-W2) และรุ่นที ่3 (TKT-W3) ให้แก่ KAI ซ่ึงเป็นการขายควบคู่กบัหุ้นสามัญเพิม่ 
                 ทุนตามวาระที ่12 โดยไม่คดิมูลค่า 
 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) จาํนวน 48,000,000 หน่วย ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.70 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณี
การปรับราคาการใชสิ้ทธิ ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ TKT-W1) โดยมีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563  
และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตรงกบัวนัท่ี 15 เมษายน 2564 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่นาํ TKT-W1 เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใชหุ้น้สามญัเพิม่ทุนกลุ่มเดียวกนัในการรองรับสิทธิการแปลง
สภาพ เน่ืองจากเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใชสิ้ทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดง
สิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-
W1 ท่ีใชสิ้ทธิไปแลว้ 
 2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) จาํนวน 65,000,000 หน่วย ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.60 – 2.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้
กรณีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TKT-W2) โดยมีอาย ุ24 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย. โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัท่ี 30  
เมษายน 2564 และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตรงกบัวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565โดย TKT-W2 สามารถใชสิ้ทธิได้
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ต่อเม่ือ TKT-W1 ใชสิ้ทธิทั้งจาํนวนหรือ TKT-W1 หมดอายแุลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไม่นาํ TKT-W2 เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 3) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 3 (“TKT-W3”)  จาํนวน 48,000,000 หน่วย ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 3 และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.70 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้
กรณีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TKT-W3)  โดยมีอาย ุ24  เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัท่ี 30
เมษายน 2564 และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตรงกบัวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่นาํ TKT-W3  
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย  TKT-W3  และ TKT-W1  จะใชหุ้น้สามญัเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกนัในการรองรับ
สิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจากเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใชสิ้ทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TKT-W1 ท่ีใชสิ้ทธิไปแลว้ 

ทั้งน้ีหากระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด (TKT-W1, TKT-W2, TKT-W3)  บริษทัฯ ตกเป็นผูผ้ดินดั
ชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงิน จนเป็นเหตุใหส้ถาบนัการเงินฟ้องร้องบริษทัฯ ต่อศาล ใหร้าคาการใชสิ้ทธิปรับลดลงเป็น 
1.30 บาท ต่อหุน้ 

ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายขยายธุรกิจโดยตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นการเงินในระยะยาว บริษทัฯ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนเพื่อมารองรับงานในโครงการใหม่ประกอบกบัในวาระท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหก้บั KAI ซ่ึง KAI สนใจเขา้มาร่วมลงทุนในบริษทัฯ  โดยมีเง่ือนไขการร่วมลงทุนวา่นอกจากหุน้สามญั
เพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีแลว้ KAI ตอ้งไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ที.กรุงไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ท่ีออกและเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดัไดแ้ก่ Karrie Automotive Investment 
Limited รุ่นท่ี 1 ถึง รุ่นท่ี 3 (TKT-W1 ถึง TKT-W3)  ดงันั้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนและไม่เกิดปัญหาติดขดัในดา้นเงินทุนในอนาคต บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 ถึง รุ่นท่ี 3 (TKT-W1  ถึง TKT-W3)  แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจาํกดั(Warrant-PP) ใหก้บั KAI โดยไม่คิดมูลค่า อน่ึงกรณีการออกและเสนอขาย TKT-W1, TKT-W2 และ TKT-W3  
ในคร้ังน้ี ผูล้งทุนไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิม่เติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากเขา้หลกัเกณฑ์
การขายหุน้ KAI จะปฏิบติัตามเกณฑก์ารขายหุน้ (Silent period) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีกาํหนดเวลาการหา้มซ้ือ
ขายหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเร่ิมดาํเนินการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน KAI สามารถทยอยขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ดงักล่าว นอกจากน้ี พิจารณาการมอบอาํนาจใหแ้ก่
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูรั้บมอบ
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อาํนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ หรือกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจ
จากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการพิจารณากาํหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุน การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายควบคู่กบัการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ท่ีออกควบคู่กบัหุน้สามญัเพิ่มทุน)  รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั
การขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตลอดจน
การแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/
หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบติัเป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของ
บริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั TKT-W1, TKT-W2  
และ TKT-W3 ปรากฎตามสรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1   
(“TKT-W1”) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8),  รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) และรุ่นท่ี 3 (“TKT-W3”) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และสารสนเทศของ TKT (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 
  

ทีป่ระชุมมีมต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง 
                        อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (TKT-W1) รุ่นท่ี 2  
 (TKT-W2)  และรุ่นท่ี 3 (TKT-W3) ใหแ้ก่ KAI ซ่ึงเป็นการขายควบคู่กบัหุน้สามญัเพิม่ทุนตามวาระท่ี 12  
 โดยไม่คิดมูลค่า 
วาระที ่14 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน จํานวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
                ดังนี ้
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1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 23,780,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ไวส้าํหรับรองรับการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ท่ีเสนอขายควบคู่
กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใหก้บั KAI  

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 48,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ไวส้าํหรับรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”) ท่ีออกและเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจาํกดั (“Warrant-PP”) ใหก้บั KAI จาํนวน 48,000,000 หน่วย ซ่ึงหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
จะใชส้าํหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  รุ่นท่ี 3 (“TKT-W3”) 
ท่ีออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจาํกดั (“Warrant-PP”) ใหก้บั KAI จาํนวน 48,000,000 หน่วย
เช่นกนั โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใชหุ้น้สามญัเพิม่ทุนกลุ่มเดียวกนัเพื่อรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เน่ืองจาก
เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีเง่ือนไขการใชสิ้ทธิเก่ียวเน่ืองกนั โดยในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 
ไปเท่าใด จะไม่สามารถใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ท่ีใชสิ้ทธิ
ไปแลว้ 

3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 65,000,000 หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ไวส้าํหรับรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”) ท่ีออกและเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจาํกดั (“Warrant-PP”) ใหก้บั KAI จาํนวน 65,000,000 หน่วย 

เพื่อรองรับการออกหุน้เพิ่มทุน และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจาํกัด (Warrant-PP) ให้กับ Karrie Automotive 
Investment Limited. นอกจากน้ี การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุน และหาก KAI 
ใชสิ้ทธิตาม TKT-W1 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะส่งผลให้ KAI จะถือหุ้นในบริษทัฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึง KAI ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535  (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ
ครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํ
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ และมีความประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
บริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ บริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ (Whitewash) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สก.  
29/2561 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของกิจการ ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ สก.29/2561”)  โดยในการพิจารณาเร่ืองการผ่อนผนัการทาํคาํ
เสนอซ้ือของผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑ์ภายใตป้ระกาศ สก. 29/2561 นั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัรวม การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูล้งทุน บุคคลท่ีกระทาํ
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การร่วมกนั (concert party) ของผูล้งทุน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระทาํการร่วมกนั (concert party) ของ
ผูล้งทุน  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนักับบริษัทฯ หรือกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจจาก
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการพิจารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียด
ในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุน การออกและจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายควบคู่กับการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ท่ีออกควบคู่กบัหุน้สามญัเพิ่มทุน)  รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการ
ขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการ
แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/
หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบติัเป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของ
บริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ TKT (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ) และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) สรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (“TKT-W1”)  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8), รุ่นท่ี 2 (“TKT-W2”)  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)  และรุ่นท่ี 3  (“TKT-W3”)  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10)  

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

ทีป่ระชุมมีมต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง 

                        อนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 136,780,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
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วาระที ่15  พจิารณาอนุมัติการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการโดยอาศัยมติทีป่ระชุมสามัญ 

                   ผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ 

                   บุคคลในวงจํากดั และ ใช้สิทธิ TKT-W1 เพ่ือซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

เน่ืองจาก บริษทัฯ จะเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และ TKT-W1 ใหแ้ก่ KAI ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในวาระท่ี 13 และวาระท่ี 14 โดยหาก KAI เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ท่ีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 23,780,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ1.30 
บาท จะทาํให ้KAI ถือหุน้ในบริษทัฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.00 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ฯ ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ แต่ก่อนมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน) และใชสิ้ทธิ TKT-W1 เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 48,000,000 หุ้น  (TKT-
W1 มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย) จะทาํให้ KAI ถือหุ้นในบริษทัฯ เท่ากบั 71,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 25.12 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัและใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 ทั้งจาํนวน)  โดยผูล้งทุน จะส่งตวัแทนจาํนวน 1 ท่าน 
เพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผูล้งทุนไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ โดยผูล้งทุนไม่ถือเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ดงันั้น การออก จดัสรร และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุน จึงไม่เขา้
ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.  
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจากน้ี การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่ KAI และหาก KAI ใชสิ้ทธิตาม TKT-
W1 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะส่งผลให ้KAI ถือหุ้นในบริษทัฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัฯ ซ่ึง KAI ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2554 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ และมีความประสงคท่ี์จะขอ
ผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ใน
การน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้ งหมดของ บริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สก. 29/2561 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ 
สก.29/2561”) โดยในการพิจารณาเร่ืองการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือของผูล้งทุน ตามหลกัเกณฑภ์ายใตป้ระกาศ สก. 
29/2561 นั้น KAI จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
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ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม การออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูล้งทุน บุคคลท่ีกระทาํการร่วมกนั (concert party) ของผูล้งทุน 
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระทาํการร่วมกนั (concert party) ของผูล้งทุน  

ในการน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้
เพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ของผูล้งทุนรวมถึงทาํหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดใน
ประกาศ Whitewash ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวเห็นวา่การขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ของบริษทัฯ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (Whitewash) ของผูล้งทุนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
กบับริษทัฯ การอนุมติัการขอผอ่นผนัใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการ (Whitewash) มีอาย ุ6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ซ่ึง KAI ในฐานะผูข้อ
ผอ่นผนั ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการผอ่นผนั ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บผอ่นผนั 
โดยวิธีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TKT-W1 เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 48,000,000 หุน้ ในกรณีท่ี 
KAI ไม่ใชสิ้ทธิ TKT-W1 (หรือใชสิ้ทธิบางส่วนเป็นผลให ้KAI ถือหุน้บริษทัฯ ไม่เกินกวา่ร้อยละ 25.00 ของหุน้ท่ีออก
และชาํระแลว้ของบริษทัฯ) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการผอ่นผนัทั้งหมด ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บผอ่นผนัในคร้ังน้ี จะถือวา่การอนุมติัการผอ่นผนัเป็นอนัส้ินสุดลง ดงันั้น ภายหลงัจากนั้น KAI ตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบงาํกิจการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณามอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ หรือกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจจาก
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักบับริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการพจิารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียด
ในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายควบคู่กบัการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (ท่ีออกควบคู่กบัหุน้สามญัเพิ่มทุน)  รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการ
ขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตลอดจนการ
แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ 
และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบติัเป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของ
บริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีรายละเอียด ต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการปรากฎตามสารสนเทศของ-TKT (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
6) รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยการอาศยัมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ (Whitewash) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ) แบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ 
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โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12)  และ รายงานความเห็นชอบ
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเก่ียวโยงกนัและการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13)  

ประธานฯ   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 149,761,476 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 
ทีป่ระชุมมีมต ิ ดว้ยคะแนนเสียงไมนอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง  
                        อนุมติัการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุม 
                        สามญัผูถื้อหุน้ (Whitewash) ใหแ้ก่ KAI จากการเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ท่ีเสนอขายแบบ                    
 เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และใชสิ้ทธิ TKT-W1 เพื่อซ้ือหุน้ 
                       สามญัของบริษทัฯ  ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 13 และวาระท่ี 14 
วาระที ่16  เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีขอ้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม
หรือไม่  เม่ือไม่มีผูใ้ด มีขอ้เสนอแนะ  ประธานฯ ในนามตวัแทนคณะกรรมการบริษทั ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นท่ี
เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมคร้ังน้ี และอาํนวยพรใหทุ้กท่านจงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และ
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 17:00 น. 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                        (พลเอก เทอดศกัด์ิ  มารมย)์   
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
                        (นางสาวพรทิพย ์ พว่งทรัพย)์   




