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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2564 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ หองประชุมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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สารบัญ 

เอกสารแนบ เร่ือง  
 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน   

 หนังสือเชิญประชุม  
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  
เอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2563 (รูปแบบ QR Code)  

เอกสารแนบ 3 ประวัตผิูที่ไดรบัการเสนอชื่อใหเขารบัเลือกตั้งเปนกรรมการ  

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดประวัติบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทเพ่ิมเติม 

 

เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเก่ียวกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 
 

เอกสารแนบ 7 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซึ่งหลักทรพัยใหม โดยไมตองทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (247-7) 

 

เอกสารแนบ 8 สารสนเทศเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันของ 
บริษัท อินเตอรชั่นแนล รีเสรชิ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 9 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือ
หุน (Whitewash) 

 

เอกสารแนบ 10 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
เอกสารแนบ 11 คําอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม  
เอกสารแนบ 12 ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน การออกเสยีงลงคะแนน และ

การนับคะแนนเสียง 
 

เอกสารแนบ 13 คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

เอกสารแนบ 14 การใชรหัส OR Code สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2563  

เอกสารแนบ 15 แผนท่ีแสดงที่ตั้งของสถานท่ีประชุม  

เอกสารแนบ 16 มาตรการและแนบปฎิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

           

  



 

3 

 

วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

เรียน  ผูถือหุน 

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ดวยคณะกรรมการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 
199 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 96 ไดกําหนดใหบริษัทตอง
จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนบัแตวันประชุม โดยบริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันพุธท่ี 
29 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวทางเว็บไซตของบริษัท (www.ircp.co.th) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันพุธที่ 
29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากไดมีการบันทึกรายงานโดยถูกตองครบถวนตรงตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปรายงานประจําปของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมาซึ่งปรากฏใน
รายงานประจําป 2563 ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2563 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 กําหนดวาบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2563 ตามเอกสารแนบ 2  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรและการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ แตตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 กําหนดวาหามบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร และใน
กรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม หามมิใหจายเงินปนผล ซึ่งผลประกอบการของบริษัทป 2563 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถจายเงินปนผล
ใหกับผูถือหุนได 
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ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายปนผลของบริษัท 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2563 (ปท่ีเสนอ) ป 2562 

1. กําไรสุทธิ (บาท) - 19,416,762.00 บาท - 104,511,648.00 บาท 

2. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) - - 

2.1 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท:หุน) - - 

2.2 เงนิปนผลประจําป (บาท:หุน) - - 

3. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน (บาท) - - 

4. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 0 รอยละ 0 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงดจายปนผล ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วารท่ี 5  พิจารณาอนมุัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็
ได ซึ่งในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2564 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ไดแก  

1. นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีภาวะผูนําและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี
กรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลอืกผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่ง
รวมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางรอบคอบแลว และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ไดผานกระบวนการกล่ันกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเลือกกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 2 ทาน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสาร
แนบ 3 และ 13 ตามลําดับ ท้ังน้ี นายอํานวย ทองสถิตย ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทเปนเวลา 4 ป 4 เดือน และนายเอกวัฒน  
พิริยะวรสกุล ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทเปนเวลา 4 ป 4 เดือน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบท่ีสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ หลักเกณฑ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 ที่กําหนดวา 
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“ขอ 15 เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยู ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงชี้ขาด” 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิม 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัท ขอ 14 กําหนดไววา ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอย
กวาก่ีงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ปจจุบันจํานวนกรรมการของบริษัทมีท้ังสิ้น 7 คน ซ่ึงแตละทานมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานตางๆ อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทสมควรมีกรรมการเพ่ิมเติม ท้ีงน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงประวัติ ประสบการณการทํางาน การอุทิศเวลาใหแกบริษัท และคุณสมบัติในดาน
ตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทอยางละเอียดแลว เห็นสมควรเสนอใหเลือกตั้ง นายประชา เหตระกูล และนายกังวาล  
กุศลธรรมรัตน เขาดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 4 ท้ังน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษัทไดรับการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถือหุนให
เพ่ิมจํานวนกรรมการ และเลือกตั้งนายประชา เหตระกูล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทแลว บริษัทจะมี
จํานวนกรรมการท้ังสิ้น 9 คน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
จํานวนกรรมการบริษัท จากเดิมกรรมการมีจํานวน 7 คน เปนกรรมการจํานวน 9 คน และอนุมัติการเลือกตั้งนายประชา เหตระกูล และนายกังวาล 
กุศลธรรมรัตน เปนกรรมการใหมของบริษัท เนื่องจากเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีภาวะผูนําและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด  

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลอืกผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่ง
รวมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางรอบคอบแลว และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ไดผานกระบวนการกล่ันกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ หลักเกณฑ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 ที่กําหนดวา 

“ขอ 15 เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยู ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออก
เสียงชี้ขาด” 

วาระท่ี 7  พิจารณาการจายเงินบําเหน็จประจําป 2563 แกกรรมการบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มีมติใหงดจายบําเหน็จประจําป 2563 แกกรรมการบริษัท และผลประกอบการ
ของบริษัทในป 2563 ที่ผานมายังไมเปนท่ีนาพอใจ แมวาคณะกรรมการบริษัทไดชวยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงเอ้ือ
ประโยชนตอบริษัทเปนอยางย่ิง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณางดจายเงินบําเหน็จประจําป 2563 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งน้ี การงดจายเงินบําเหน็จประจําปแกกรรมการบริษัท ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว โดย
พิจารณาอยางรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2563 ในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดหามบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจาย
เปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นสมควรใหเสนอท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตําแหนง 

คาตอบแทน

กรรมการ (ตอคนตอ

เดือน) 

คาเบ้ียประชุม (ตอคนตอครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงฯ 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ประธาน 10,000 10,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

สิทธิประโยชน

อ่ืนๆ 
ไมมี ไมมี ไมม ี ไมมี ไมม ี ไมมี ไมม ี ไมมี ไมม ี ไมมี ไมมี ไมม ี

   

ทั้งน้ี การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยพิจารณา
อยางรอบคอบจากบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอยางละเอียดถึงความเหมาะสม และ
เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป 2563 ในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 121 
และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรอืผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากความเปนอิสระ เปนผูมีความรู ความสามารถ 
และมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ัง
พิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีดงักลาว เห็นวาคาตอบแทนดังกลาวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดเสนอมาน้ัน เปนคาตอบแทนที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
ประจําป 2564 ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท โดยเห็นวาผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเปนอิสระในการทํางาน และเห็นวา
คาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ 
     (เปนผูลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทป 2563 รวมระยะเวลา 3 ป) 

2. นางสาวพจนรัตน  ศิริพิพัฒน       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ 
3. นางสาวรุงนภา แสงจันทร          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ 
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงาน
ทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ 
และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมสามัญ
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ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเพ่ิมขึ้นจากรอบบัญชีป 
2563 จํานวน 70,000 บาท ทั้งน้ีคาสอบบัญชีดังกลาวไมรวมคาบริการอ่ืน ซึ่งถาหากมีบริษัทจะจายตามจริง 

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีป 2564 ของบริษัทยอยดวย   

ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2564 (ปท่ีเสนอ) ป 2563 (ปท่ีผานมา) เพ่ิมข้ึน 

คาสอบบัญชี 1,270,000 บาท 1,200,000 บาท 70,000 บาท 

คาบริการอ่ืน ไมมี ไมมี - 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนาย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 2 (IRCP-W2) (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ”) จํานวน 56,791,566 หนวย และบริษัทไดออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 56,791,566 หุน 
ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตอมาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 27 
เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนจํานวน 11,358,314 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพ่ิมเติม
จากการปรับสิทธิ รวมหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนท้ังสิ้น 68,149,880 หุน ซึ่งการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดส้ินสุดลงแลว และมีหุนสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยูจํานวน 66,236,520 หุน ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 66,236,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท เปนทุนจดทะเบียน
จํานวน 254,299,746 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 66,236,520 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน เนื่องจากเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกมาเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และระยะเวลาการใชสิทธิ
ดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนมุัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 66,236,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
320,536,266 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 254,299,746 บาท โดยการตดัหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 66,236,520 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 10 ขางตน และเพ่ือใหการลดทุนดงักลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย บริษัทจะตอง
แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 ไดมีมติเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัท ขอ 4. เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  254,299,746 บาท (สองรอยหาสิบสี่ลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่
สิบหกบาท) 

 แบงออกเปน  254,299,746 หุน (สองรอยหาสิบสี่ลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่
สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน 
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 หุนสามัญ  254,299,746 หุน (สองรอยหาสิบสี่ลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่
สิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  - หุน (- หุน)” 

ทั้งน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการลดทุนและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว ตลอดจนการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตางๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนใน
การย่ืนจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และการ
นาํสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 119 กําหนดวาเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทฯ อาจโอนทุน
สํารองตามมาตรา 51 ทุนสํารองตามมาตรา 116 หรือเงินสํารองอื่น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดังกลาวใหหักจากเงินสํารองอ่ืนกอนแลวจึงหักจากทุนสํารองตามมาตรา 116 และทุนสํารองตามมาตรา 51 ตามลําดับ 

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 297,202,602 
บาท เพื่อเตรียมการใหบริษัทสามารถจายเงินป◌ันผลไดในอนาคต เมื่อบริษัทมีกําไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความ
ประสงคขอเสนอท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนพิจารณาโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 25,429,816 บาท และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 
117,150,669 ลานบาท (โดยบริษัทไมมีทุนสํารองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคา
หุนสามัญ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัท เป◌็นการดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังตอไปน้ี 

องคประกอบของสวนของผูถือหุน 
(หนวย: บาท) 

กอนการลาง 
ขาดทุนสะสม 

หลังการลาง 
ขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน 254,299,746 254,299,746 

ทุนที่ออกและชําระแลว 254,299,746 254,299,746 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 117,150,669 - 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 25,429,816 - 

ขาดทุนสะสม -297,202,602 -154,622,117 

สวนของผูถือหุน 99,677,629 99,677,629 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสํารองเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัท เนื่องจากการโอนทุนสํารองในคร้ังน้ีจะทําใหงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลง และหากผลกําไรจากการ
ดําเนินงานในอนาคตสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลือของบริษัทใหหมดไปได จะทําใหงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเร่ิมแสดงผลกําไร ซึ่ง
จะนําไปสูการสรางความนาเชื่อถือตอผูถือหุนและนักลงทุน และเพ่ือเตรียมการใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดในอนาคต 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลคาท่ีตราไวของหุน เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 254,299,746 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจํานวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลคาท่ีตราไวของหุน จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม การลดทุน
จดทะเบียนดังกลาวทําใหทุนชําระแลวของบริษัทลดลงไปดวยตามจํานวนเดียวกับการลดทุนจดทะเบียน และจํานวนหุนของบริษัทภายหลังการลด
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ทุนแลวจะมีจํานวนคงเดิมเทากับ 254,299,746 หุน ท้ังนี้ภายหลังการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและการลดทุนโดยลดมูลคาที่ตราไวของหุน เพ่ือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเทากับ 27,472,244 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลด
มูลคาท่ีตราไวของหุน จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดดังกลาวขางตน เพื่อใหบริษัท
สามารถจายเงินปนผลไดเมื่อบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกราย 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 14  พิจารณาอนมุัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 254,299,746 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 
บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 13 ขางตน และเพ่ือใหการลดทุนดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย บริษัทจะตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดมีมติเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  127,149,873 บาท (หนึ่งรอยย่ีสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนส่ีหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ด
สิบสามบาท) 

 แบงออกเปน  254,299,746 หุน (สองรอยหาสิบสี่ลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่
สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ  0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ  254,299,746 หุน (สองรอยหาสิบสี่ลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่
สิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  - หุน (- หุน)” 

ทั้งน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการลดทุนและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว ตลอดจนการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตางๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนใน
การย่ืนจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และการ
นาํสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 15  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 127,149,873 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 
217,774,873 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 181,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
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ดังกลาวแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตรา 1.4030331 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุนใหปดท้ิง) ใน
ราคาเสนอขายหุนละ 0.80 บาท รวมมูลคา 145,000,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตนและตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 5 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 15 ขางตน บริษัทจะตองแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัท ขอ 4. ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 ไดมีมติเสนอตอประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  217,774,873 บาท (สองรอยสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันแปดรอยเจ็ด
สิบสามบาท) 

 แบงออกเปน  435,549,746 หุน (สี่รอยสามสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยส่ีสิบ
หกหุน) 

 มูลคาหุนละ  0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ  435,549,746 หุน (สี่รอยสามสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยส่ีสิบ
หกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  - หุน (- หุน)” 

ทั้งน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมทุนและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว ตลอดจนการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตางๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนใน
การย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และการ
นาํสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 17  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทซ่ึงไดพิจารณาในวาระท่ี 15 ขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
4/2564 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 181,250,000 
หุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตรา 1.4030331 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุน (เศษของหุนใหปดท้ิง) ในราคา
เสนอขายหุนละ 0.80 บาท รวมมูลคา 145,000,000 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Right Offering) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. พิจารณาออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 181,250,000 หุน เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการ
ถือหุน (Right Offering) ท้ังน้ี ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราสวนที่กําหนดไวได โดยแสดง
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ความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ท้ังน้ี ผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิจะไดรับ
การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ก็ตอเม่ือมีหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อ
ตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน การจัดสรรหุนสําหรับผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิของตน 
(Oversubscription) ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 
1.1 กรณีมีหุนเหลือมากกวาหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนท่ี
แสดงความจํานงขอจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 

 
1.2 กรณีท่ีมีหุนเหลือนอยกวาหุนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 

 
(ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดมิของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จอง

ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมี
สิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย
และยังไดรับการจัดสรรไมครบ ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายน้ัน โดยนํา
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูท่ี
จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุน
นั้นท้ิง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจอง
ซื้อแลว ท้ังนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (ข) น้ี จนกระท่ังไมมีหุน
เหลือจากการจัดสรร 

 
อยางไรก็ดี การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณใีด จะตองไมทําใหผูถือหุนใดของบริษัทฝา
ฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัท
ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไมจัดสรรหุนใหผู
จองซื้อหุนรายใดหากการจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอบังคับ
ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย 
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และการ
จองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตนแลว ใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

 
2. พิจารณากําหนดใหวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุนสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

และกําหนดวันจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในระหวางวันท่ี 22 - 30 
กรกฎาคม 2564 

 
3. พิจารณาการมอบอํานาจแกคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารใหมีอํานาจในการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการกําหนด
ระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

 
(2) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชน จัดสรรในคราวเดียวท้ังจํานวน หรือหลายคราว 

ระยะเวลาเสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการ
เสนอขายอ่ืนๆ เชน เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถือหุนท่ีมสีิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 
(3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุน

สามญัเพ่ิมทนุดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอและการย่ืนเอกสารตอเจาหนาท่ีหรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เก่ียวของ 
(ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ) ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทได
ทุกประการ เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทภายใตเงื่อนไขทางกฎหมายที่เก่ียวของ 
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(4) จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการ
ตางๆ ที่จําเปน เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ทั้งน้ี รายละเอียดการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 18  พิจารณาอนมุัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระท่ี 15 และวาระท่ี 17 กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 90,625,000 บาท โดยออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 181,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตรา 
1.4030331 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุน (เศษของหุนใหปดท้ิง) ในราคาเสนอขายหุนละ 0.80 บาท รวมมูลคา 145,000,000 บาท ท้ังน้ี ผูถือหุน
เดิมท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ก็ตอเม่ือมีหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมท่ีไดจองซ้ือตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564 ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปจจุบันเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และนายแดน 
เหตระกูล ปจจุบันเปนผูถือหุน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท ไมไดเขารวมประชุมในครั้งน้ี ไดมีหนังสือแจงตอท่ีประชุมวา นาย
ประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งท้ัง 2 ทานจะเริ่มตนความสัมพันธการเปนกลุมบุคคลท่ีกระทําการรวมกันตามกฎหมายหลักทรัพย 
(Acting in Concert) เก่ียวกับการถือหุนในบริษัทเปนคร้ังแรก โดยในท่ีนี้จะรวมเรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล วา “กลุม 
เหตระกูล” โดยกลุมเหตระกูลมีความประสงคที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนท่ีถืออยู และจองซื้อเกินสิทธิ เปนจํานวนรวมไมเกิน 
181,250,000 หุน คิดเปนสวนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุน และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุน 

ทั้งน้ี ภายใตสมมติฐานวาหากไมมีผูถือหุนรายใดจองซื้อหุนเพิ่มทุน และกลุมเหตระกูลใชสิทธิซ้ือหุนตามจํานวนดังกลาวขางตน จํานวน
หุนสูงสุดท่ีกลุมเหตระกูลจะไดรับจัดสรรจะเทากับ 181,250,000 หุน ซึ่งเปนจํานวนหุนเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายในครั้งนี้ อันจะเปนผลทําให
สัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุมเหตระกูลในบริษัทเพ่ิมขึ้นเปนไมเกินรอยละ 49.82 ซึ่งอาจเปนผลใหกลุมเหตระกูลกาวขามจุด
ที่ตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทท่ีรอยละ 25.00 ทําใหกลุมเหตระกูลมีหนาท่ีท่ีจะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท 
อยางไรก็ดี เนื่องจากกลุมเหตระกูล มีความประสงคจะขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สก. 29/2561 เร่ือง หลักเกณฑในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการ ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สก. 29/2561”) ซึ่งในการขอผอน
ผันจะตองดําเนินการตามประกาศท่ีเก่ียวของ และจะตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอผูขอ
ผอนผัน และยินยอมใหผูขอผอนผันไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการภายหลังการไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาวดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกลาวมิใหนับรวมการออกเสียง
ลงคะแนนของบุคคลดงัตอไปน้ีเปนการออกเสียงของผูถือหุนท่ีลงคะแนนและเปนฐานในการคํานวณจํานวนเสียงของผูถือหุนสําหรับวาระน้ัน 

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผูขอผอนผัน 

(ข) บุคคลท่ีกระทําการรวมกัน (concert party) กับผูขอผอนผัน 

(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) 

ทั้งน้ี รายละเอียดที่เก่ียวของกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน 
(Whitewash) ของผูขอผอนผัน และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของกิจการ (247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7 ตามลําดับ  

ในการน้ี บริษัทไดแตงต้ังบริษัท หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอการขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) ของผูขอผอนผัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดย
อาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 
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ในการน้ี แมวาบริษัทจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหเสนอออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิใหแกผูขอ
ผอนผันโดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะตองไดรับอนุมัติกอนการเสนอขายหลักทรัพย จากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สก. 29/2561  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ใหแก นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ตามรายละเอียดดังกลาว
ขางตน โดยรายละเอียดที่เก่ียวของกับการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (Whitewash) 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และแบบหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหไดมาซ่ึงหลักทรัพยใหมโดยไมตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมด
ของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการขอผอน
ผันการทาํคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

หมายเหตุ  ผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ไดแก (1) นายประชา เหตระกูล ถือหุนจํานวน 24,576,400 หุน (คิดเปนรอยละ 
9.66 ของทุนชําระแลว) (2) นายแดน เหตระกูล ถือหุนจํานวน 11,163,570 หุน (คิดเปนรอยละ 4.39 ของทุนชําระแลว) 

วาระท่ี 19 พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล การจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ตามวาระท่ี 18 ถือเปนการเขา
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน”) โดยรายการดังกลาวมีมูลคาสูงสุด คิดเปนรอยละ 121.81 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ เมื่อรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึ้นระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะมีมติอนุมัติ
ใหบริษัทเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการคร้ังน้ี ท่ีรอยละ 0.26 จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 122.07 ของ
มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ รายการดังกลาวจัดเปนรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว 

ทั้งน้ี รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

ในการนี้ บรษัิทไดแตงตั้งบริษัท หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการขอผอนผันการทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามรายละเอียด
ดังกลาวขางตน โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน 
(Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ การลงมติตามวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

หมายเหตุ  ผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ไดแก (1) นายประชา เหตระกูล ถือหุนจํานวน 24,576,400 หุน (คิดเปนรอยละ 
9.66 ของทุนชําระแลว) (2) นายแดน เหตระกูล ถือหุนจํานวน 11,163,570 หุน (คิดเปนรอยละ 4.39 ของทุนชําระแลว) 

วาระท่ี 20  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

เน่ืองจากวาระท่ี 15 ถึงวาระท่ี 19 ถือเปนวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน และเปนเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไมได
รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จะไมมีการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณา
ตอไป และจะถือวาวาระท่ีไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิกไป 
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ในกรณีท่ีวาระที่ 18 และ/หรือวาระท่ี 19 ไมไดรับการอนมุัตินั้น วาระท่ี 15 ถึง 17 ซึ่งเปนวาระท่ีเก่ียวของกับการขออนุมัติเพ่ือออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนจะตองถูกยกเลิกไปดวย ดังน้ัน ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวขางตนจะไมสามารถจองซ้ือหุนสามญัเพ่ิมทุนไดเชนเดียวกับผูถือหุนเดิมรายอื่นทุกราย 

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date) ในวันท่ี 11 มีนาคม 
2564 

 ในการน้ีบริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกลาวขางตน หากทานไมสามารถเขารวมประชุม
ดวยตนเองไดและประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 และขอความรวมมือในการสง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันประชุม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน
เปนการลวงหนา โดยจาหนาซองถึง 

   สํานักงานผูบริหาร 
   บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
   199 อาคารคอลัมนทาวเวอรชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศัพท : 0 2171 8601 โทรสาร :0 2171 8602 
 

ทั้งน้ี ทานผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุมในวันดังกลาวไดต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป จนกวาการ

ประชุมจะแลวเสร็จ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายอํานวย ทองสถิตย) 

ประธานกรรมการ 

 


