
เอกสารแนบ 4 

 
 

แบบหนังสือขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัใิห้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ 
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

 
 วนัท่ี 30 มกราคม 2563f                                                          
เรียน    ผูถื้อหุน้บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)ด 

 ขา้พเจา้ (1) นายประชา เหตระกูล ท่ีอยู่ เลขท่ี 8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์02 790 1111 และ (2) นายแดน เหตระกลู ท่ีอยู ่8 ถนนสุขมุวิท 21 
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์02 171 8601 รวมเรียกว่า “ผู้ขอผ่อนผนั” 
ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์การเป็นกลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนัตามกฎหมายหลกัทรัพย ์(Acting in 
Concert) เก่ียวกบัการถือหุน้ในบริษทัเป็นคร้ังแรก โดยผูข้อผอ่นผนัมีความประสงคจ์ะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ืออนุมติัให้ข้าพเจ้าได้มาซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  ทั้งน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 
 

ประเภท 
 
 

 
 

รุ่น 

 
จ านวนหุ้น / 

หุ้นรองรับ1 

ที่จะขอมต ิ

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ 
ที่จะขอมติเม่ือเทียบกบั ราคาต่อ

หน่วยของ 
หลกัทรัพย์
ที่จะขอมต ิ

มูลค่าของ 
หลกัทรัพย์ 
ที่จะขอมต ิ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 

ของกจิการ2 

สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกจิการ3 

หุ้นสามัญ - ไม่เกิน 
76,289,923 

ไม่เกิน 
23.08 

ไม่เกิน 
23.08 

 
0.58 บาท 

ไม่เกิน 
44,248,155.34 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้น 

อตัราการใชสิ้ทธิ : 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 
ราคาใชสิ้ทธิ : 

- - - - - 

หุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ : 
ระยะเวลาแปลงสภาพ : 
ราคาแปลงสภาพ : 

- - - - - 

หลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี)  - - - - - 

  รวม ไม่เกิน 
23.08 

ไม่เกิน 
23.08 

 ไม่เกิน 
44,248,155.34 

หมายเหตุ การเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูข้อผอ่นผนัในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 76,289,923 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.58 บาท แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน 
โดยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมเท่านั้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูข้อผอ่นผนัและผูถื้อหุ้นเดิมรายอ่ืนจองซ้ือเกินสิทธิ โดยเสนอ
ขายในราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ จ านวนหุ้นท่ีจะไดเ้พิ่มจ านวน 76,289,923 หุ้นนั้นแบ่งเป็นส่วนท่ีจองซ้ือตามสิทธิจ านวน 10,721,991 
หุ้นและส่วนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจ านวน 65,567,932 หุ้น ภายใตส้มมติฐานวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรายอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

                                                           
1 จ  านวนหุ้นรองรับ = จ  านวนหน่วยคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพต่อหน่ึงหน่วยของหลกัทรัพยใ์นรุ่นนั้น 
2 จ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการภายหลงั 
การออกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี + หุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีผูข้อผ่อนผนัจะขอมติในคร้ังน้ี   
3 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีผูข้อผอ่นผนัจะขอมติในคร้ังน้ี 

                  แบบ 247-7 
   (สก. 29/2561) 
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2.   หุน้ท่ีถืออยูใ่นปัจจุบนั  
      (ขอ้มูล ณ วนัท่ียื่นค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน ก.ล.ต.) 

 

 
ช่ือ 

 
ประเภทหุ้น 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกจิการ4 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกจิการ5 

I. ผูข้อผอ่นผนั     
1. นายประชา เหตระกูล หุ้นสามญั 24,576,400 9.66 9.66 

2. นายแดน เหตระกูล หุ้นสามญั 11,163,570 4.39 4.39 

II.  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบั 
ผูข้อผอ่นผนั  

    

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I   - - - 
IV. บคุคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II   - - - 
 รวม 35,739,970 14.05 14.05 

 

 
3. จ านวนหลกัทรัพยแ์ละสิทธิออกเสียงสูงสุดท่ีจะมีภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 

 
 

 
 

จ านวนหุ้น/ 
หุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้น/  
หุ้นรองรับ 

หลกัทรัพย์ที่จะถือภายหลงัการได้มา 
ซ่ึงหลกัทรัพย์ตามข้อ 1 

ช่ือบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลักทรัพย์ ที่ถือก่อนขอมติ6 ที่จะขอมติ7 จ านวนหุ้น/ 

หุ้นรองรับ8 

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
เม่ือเทียบกบัสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกจิการ9 

I. ผูข้อผอ่นผนั      

1. นายประชา เหตระกูล หุ้นสามญั 24,576,400 ไม่เกิน
40,156,886 

ไม่เกิน
64,733,286 

ไม่เกิน 19.58 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้น 

- - - - 

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - - 

 หลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) - - - - 

II. บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) กบัผูข้อผอ่นผนั 

     

1. นายแดน เหตระกูล หุ้นสามญั 11,163,570 ไม่เกิน
36,133,037 

ไม่เกิน
47,296,607 

ไม่เกิน 14.31 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล 
 ตาม  I  

     

                                                           
4 จ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบุริมสิทธิ 
5 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 
6 จ  านวนหุ้นรองรับของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจ านวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตาม
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดม้าโดยไดรั้บผอ่นผนัการท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในคร้ังอ่ืนก่อนการขอมติในคร้ังน้ี (ถา้มี) 
7 ดูเชิงอรรถ 1 
8 ดูเชิงอรรถ 1 
9 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือภายหลงัการไดม้าตามท่ีระบุใน I ถึง IV 
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จ านวนหุ้น/ 
หุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้น/  
หุ้นรองรับ 

หลกัทรัพย์ที่จะถือภายหลงัการได้มา 
ซ่ึงหลกัทรัพย์ตามข้อ 1 

ช่ือบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลักทรัพย์ ที่ถือก่อนขอมติ6 ที่จะขอมติ7 จ านวนหุ้น/ 

หุ้นรองรับ8 

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
เม่ือเทียบกบัสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกจิการ9 

IV. บคุคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม II  

     

   รวม ไม่เกิน 
112,029,893 

ไม่เกิน 33.89 

4.   ในกรณีท่ีผูข้อผ่อนผนั บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) 
กับผูข้อผ่อนผนั หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) มีการถือ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอยู่ดว้ย หรือมีขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าใหไ้ดหุ้น้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเพ่ิมข้ึน ให้
ระบุ 

 

(1) จ านวนหุน้และสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจะไดม้าเพ่ิมข้ึนจากขอ้ตกลงอ่ืนนั้น หรือ 
- ไม่มี - 
 

(2) ประเภท อตัราการมีสิทธิซ้ือหุน้หรืออตัราการแปลงสภาพเป็นหุน้ต่อหลกัทรัพยห์น่ึงหน่วยระยะเวลา
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ และจ านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงท่ีจะไดม้าจากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือหรือท่ีจะไดม้านั้น 

 - ไม่มี - 
5.   ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้อผอ่นผนั (ขอ้มูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผูข้อผอ่นผนัเป็นนิติบุคคล) 
 

(1)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสงัเขป 
(1.1) นายประชา เหตระกลู 

ช่ือ – สกลุ นายประชา เหตระกลู 
อาย ุ 78 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัใน
กิจการ 

-ไม่มี- 

คุณวฒิุทางการศึกษา
และการฝึกอบรม 

ปริญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกลวทิยาลยัแบตเตอร์ซี เทคโนโลยขีั้น
สูง, ลอนดอน, องักฤษ 

อาชีพ บรรณาธิการบริหาร หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 
 

(1.2) นายแดน เหตระกลู 
ช่ือ – สกลุ นายแดน เหตระกลู 
อาย ุ 37 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัใน
กิจการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คุณวฒิุทางการศึกษา
และการฝึกอบรม 

− ปริญญาเอก มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์ 
นโยบายสาธารณะ 
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− ปริญญาโท Victoria University of Melbourne, Australia 
สาขา International Trade Marketing 

− ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ บริหารจดัการ
เทคโนโลย ี

 

(2)   ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 
-ผูข้อผอ่นผนัไม่จดัเป็นนิติบุคคล- 

 

(3)   รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้10ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก11ของผูข้อผอ่นผนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุด  
-ผูข้อผอ่นผนัไม่จดัเป็นนิติบุคคล- 

(4)  รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผูข้อผอ่นผนั              
-ผูข้อผอ่นผนัไม่จดัเป็นนิติบุคคล- 

6.   ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูข้อผอ่นผนั 
 

      6.1    ใหผู้ข้อผอ่นผนัเปิดเผยความสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบักิจการ กรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ  านาจ   
                ควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการไม่วา่จะเป็นการถือหุน้  การมีสญัญา หรือขอ้ตกลงท่ีมีหรือ         
                จะมีระหวา่งกนัในดา้นต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)  และขอ้ตกลงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งกนั     

- นายประชา เหตระกลู  
มี ความสมัพนัธ์กบักิจการ โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ  

นอกเหนือจากการเป็นบิดาของนายแดน เหตระกูล นายประชา เหตระกูล ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ 
กบัผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรายอ่ืน และไม่มีขอ้ตกลงท่ีมี
นยัส าคญัระหวา่งกนักบับุคคลดงักล่าว 

- นายแดน เหตระกลู 
มี ความสมัพนัธ์กบักิจการ โดยเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัโดยด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั  

นอกจากนายประชา เหตระกูล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัแลว้ นายแดน เหตระกูล ไม่มี
ความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัรายอ่ืน และ
ไม่มีขอ้ตกลงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งกนักบับุคคลดงักล่าว     

               _______________________________________________________________________________   
                                                                                                                            

6.2    ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ใหผู้ข้อผอ่นผนัเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ์ของ 

                                                           
10 ให้นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party)  และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล 
ท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party)  รวมทั้งผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมเดียวกนั เป็นกลุ่มเดียวกนั 
11 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดตามรายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกขา้งตน้เป็นผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานของผูข้อผอ่นผนัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ (authorized 
director) ในผูข้อผอ่นผนั)  และมีบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (ultimate shareholder) (เช่น ผูถื้อหุ้นมีสถานะเป็น holding 
company หรือ  nominee account) ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็น ultimate shareholder และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดงักล่าวดว้ย 



 

 

- 5 - 

ผูข้อผอ่นผนัในฐานะบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักิจการ เช่น เป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของกิจการ 

- นายประชา เหตระกลู  
มี ความสมัพนัธ์กบักิจการ โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ  

- นายแดน เหตระกลู 
มี ความสมัพนัธ์กบักิจการ โดยเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัโดยด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

 
7.   รายช่ือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั  บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูข้อผอ่นผนั  
      และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party)   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ  
      ณ วนัก าหนดผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 13 มกราคม 2563 
ด 

ช่ือ จ านวนหุน้ ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวน 
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กิจการ12 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของกิจการ13 
นายประชา เหตระกูล 24,576,400 9.66 9.66 
นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.39 4.39 

รวม 35,739,970 14.05 14.05 

 
8.   รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 และท่ีคาดว่าจะ

เป็นหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ตามขอ้ 1 
 ภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ขอผ่อนผนั ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษทัท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั โดยรายละเอียดคณะกรรมการของบริษทัมี ดงัน้ี 
 

       ก่อนการย่ืนค าขอผ่อนผนั หลงัการได้มาซ่ึงหลกัทรัพย์ตามข้อ 1 

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 
นาย อ านวย ทองสถิตย ์ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
นาย อ านวย ทองสถิตย ์ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
นาย แดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ 
นาย แดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการ 
นาย วรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี กรรมการ นาย วรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี กรรมการ 
นาง สิริพนัธ์ เขียนสุภาพ กรรมการ นาง สิริพนัธ์ เขียนสุภาพ กรรมการ 
นาย เอกวฒัน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย เอกวฒัน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                           
12
 ดูเชิงอรรถ 4 

13 ดูเชิงอรรถ 5 
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       ก่อนการย่ืนค าขอผ่อนผนั หลงัการได้มาซ่ึงหลกัทรัพย์ตามข้อ 1 

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

9.   แผนการด าเนินการภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 
 

      9.1    นโยบายและแผนการบริหารกิจการ         

ใหร้ะบุวา่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ
ภายใน 12 เดือนขา้งหนา้หรือไม่ อย่างไร  (เช่น การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ  
การขยาย/ชะลอการลงทุนหรือก าลงัการผลิต  การปรับโครงสร้างองคก์รการบริหารหรือจา้งบุคลากร  
แผนการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัของกิจการหรือบริษทัย่อย  แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้)  และ (หากมี) ใหร้ะบุสมมติฐานในการจดัท าแผนดงักล่าว และ
อธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  
รวมทั้งความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือต่อผูถื้อหุน้ของกิจการ 

ภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ขอผ่อนผนั บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาด และ
ขยายฐานลูกคา้ทางดา้นการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยในปัจจุบนับริษทัฯ มี
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการใหบ้ริการจ านวนมาก และโครงการ Backlog ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเพ่ิมข้ึนในปี 
2563 โดยผูข้อผ่อนผนั ในฐานะเป็นผูบ้ริหารของกิจการ อาจพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบาย
หรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามท่ีเห็นสมควร เช่น การปรับเปล่ียนการ
เขา้ร่วมประมูลโครงการ และ/หรือ การเพ่ิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเอกชนทั้งราย
ใหญ่ และรายย่อย เพ่ิมเติมจากกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเป็นหน่วยงานราชการเป็นหลกั โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั้งน้ีผูข้อผ่อนผนัอาจมีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร และ/หรือบุคลากรของกิจการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีท่ีมีการลาออก
หรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง โดยผู ้ขอผ่อนผันจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกิจการ อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาเปล่ียนแปลง และ/หรือแต่งตั้งผูบ้ริหารเพ่ิมเติม 
และ/หรือ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการในต าแหน่งท่ี
เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง และ/
หรือ เพ่ิมเติมผูบ้ริหารหรือบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง
นโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของกิจการ 

นอกเหนือจากน้ี ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
กิจการและบริษทัย่อย อีกทั้ง ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของกิจการ การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุน
หรือก าลงัการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่าย
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ทรัพยสิ์นหลกัของกิจการหรือบริษทัย่อย แผนปรับโครงสร้างการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ทั้งน้ี ในส่วนของแผนปรับโครงสร้างการเงิน เพ่ือเป็นการรองรับแผนการขยายรายได้จากการขยาย
ตลาด และการขยายฐานลูกคา้ กิจการอาจพิจารณากูย้ืมเงินจากสถาบันเพ่ิมข้ึน เพ่ือน ามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในโครงการ ทั้งน้ีในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่า และความ
เหมาะสม รวมถึงประโยชนสู์งสุดท่ีกิจการจะไดรั้บเป็นส าคญั 

 

      9.2    รายการระหวา่งกนั 
 ถา้ภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 จะท าใหกิ้จการมีรายการระหวา่งกนักบัผูข้อผอ่นผนั 
 บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูข้อผ่อนผนั  

หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party)  เพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนไปจาก
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั  ใหอ้ธิบายลกัษณะรายการ และนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 
ในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ 

ปัจจุบนัรายการระหว่างกนัของกิจการกบันายแดน เหตระกูล ซ่ึงเป็นผูข้อผ่อนผนั ไดแ้ก่ รายการ
ประเภทค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงผูข้อผ่อนผนัมีสิทธิไดรั้บในฐานะกรรมการ และ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เท่านั้น โดยภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ขอผ่อนผนั คาด
วา่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ส าหรับนายประชา เหตระกูล ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูข้อผ่อนผนัท่ี
ผ่านมาไม่มีรายการระหว่างกนักบักิจการ และภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ขอ
ผอ่นผนั คาดวา่จะไม่มีการเพ่ิมข้ึน หรือเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั. 

10. ขา้พเจา้ไดย้ื่นหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นน้ีต่อส านกังาน ก.ล.ต. แลว้  โดยส านกังาน ก.ล.ต. จะผ่อน
ผนัใหข้า้พเจา้ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 

 10.1  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหกิ้จการออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้โดย  
 

(1) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะไม่เป็นผลใหข้า้พเจา้เป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 

(2) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะเป็นผลใหข้า้พเจา้เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 

 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นออกเสียง
คดัคา้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และหลกัทรัพยท่ี์จะไดม้าดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยซ่ึ์งเหลือจากการ
เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering)  หรือเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการ 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 
รวมถึงจะไม่มีการนบัคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของขา้พเจา้ บุคคลท่ีกระท าการ
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ร่วมกนั (concert party) กบัขา้พเจา้ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดงักล่าว และ 

 

 10.2   ผูถื้อหุ้นได้รับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมี
รายละเอียดอย่างน้อยตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีใชบ้งัคบัในเร่ืองน้ี 

 

10.3   ขา้พเจา้ บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัขา้พเจา้ และบุคคล
ตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) ตอ้งไม่มีการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพย์
ของกิจการตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติออกหลกัทรัพยใ์หม่ให้แก่ขา้พเจา้จนถึงวนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของกิจการมีมติ    

 

10.4   หลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้จะไดม้าตามขอ้ 1 หากเขา้ข่ายเป็นการออกเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในวงจ ากดั ตอ้ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงมีข้อก าหนดเ ก่ียวกับการนัดประชุมผู ้ถือหุ้น 
ของกิจการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  ตลอดจน
การด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศฉบบัดงักล่าว  

 

10.5  หากผูข้อผ่อนผนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
ดงักล่าว 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  ตรงต่อความเป็นจริง  ไม่มีขอ้มูลท่ี
อาจท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผิดในสาระส าคญั  และมิไดมี้การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ 
 
   
 (ลงช่ือ)                                                     f    
                                                                                                 (นายประชา เหตระกลู)          
                                                                                                                  ผูข้อผอ่นผนั 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)                                                     f    
                                                                                                 (นายแดน เหตระกลู)          
                                                                                                                  ผูข้อผอ่นผนั 
 


