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1 มิถุนายน 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 25
มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
โดยมีระเบียบวาระเพื่อการพิจารณาดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (สาเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1)
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ลง
164,605,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,641,960 บาท เป็น 182,036,710 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออก
จานวน 164,605,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) ตามมติที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
รวมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอานาจในการดาเนินการลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
145,629,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 182,036,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 327,666,078 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 145,629,368 บาท รวมทั้งเสนอที่
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/
หรือบุ คคลอื่นใดซึ่งได้รับ การแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการมีอานาจในการดาเนินการลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
-3-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมั ติจัดสรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ นเพื่ อเสนอขายให้ แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ของบริษั ท ฯ (Right Offering : RO) และ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งและมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ให้มีอานาจในการดาเนินการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่
ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ดส่ ว นการถือ หุ้ น (Rights Offering) จานวนไม่ เกิ น 145,629,368 หุ้ น ในมู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ใน
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง และหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิ บัติต ามมาตรา 52 ของพระราชบั ญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และกาหนดวันจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ระหว่างวันที่ 27, 29-30 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคม 2564 (5วันทาการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ ให้ขยายระยะเวลาในการ
เสนอขายครั้งเดียวและ/หรือ หลายครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน ซึ่งอาจน้อยกว่าในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ต้ อ งการใช้ สิ ท ธิ เพิ่ ม เติ ม นั บ จากวั น แรกของก าหนดวั น จองซื้ อ หุ้ น คื อ ไม่ เกิ น วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2564 และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการดาเนินการต่างๆ มีอานาจ
ในการพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจในการกาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจาหน่ายหุ้นหมด กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย กาหนดและ/
หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลา และ/หรือสถานที่จองซื้อ กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ การกาหนด
และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดใน
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
อนึ่ง สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ต้องทาการกรอกข้อความและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องทาการกรอกข้อความและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (หน้า 31) หรือ แบบ ข (หน้า 32) ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมประชุม โดยให้นาส่ง แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) หรือหนังสือ
มอบอานาจฉบั บ จริงถึ งบริษั ท ภายในวัน ที่ 18 มิถุ น ายน 2564 และจัด เตรี ยมเอกสารที่ ต้ อ งแสดงในการประชุม ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ประชุมตามรายละเอียดในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุม หรือ
ผู้รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งแนะน าตั วเอง และแสดงตั วโดยแสดงบั ต รประจ าตั วประชาชนก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ เข้ าประชุ ม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) บริษัทจะใช้ห้องประชุมออนไลน์ของผู้ให้บริการจัดการประชุม และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงมิได้จัดห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้น
หากท่ านประสงค์ ที่ จะมอบฉั นทะให้ กรรมการอิ สระเข้ าประชุ มแทน บริ ษั ทฯ ขอเรี ยนว่าบริษั ทฯ มี กรรมการอิ สระ
ที่ ส ามารถรั บ มอบฉั น ทะจากท่ า นได้ คื อ นายครรชิ ต สิ ง ห์ สุ ว รรณ์ อายุ 58 ปี ที่ อ ยู่ 55/4 แขวงนวลจั น ทร์ เขตบึ ง กุ่ ม
กรุงเทพมหานคร 10230 นายวิภาส ทองสุทธิ์ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 118/253 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 และ
นายโชติจุฑา อาจสอน อายุ 52 ปี ที่อยู่ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษ ในการพิจารณาวาระใด ๆ
ขอแสดงความนับถือ

(นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบวาระที่ 1
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เริ่มการประชุม
นายพิชัย แสงเงิน ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.ครรชิต
สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายโชติจุฑา
อาจสอน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวิภาส
ทองสุทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวเจิมสิริ
เลิศชัยทัศน์
กรรมการ
5. นายพิชัย
แสงเงิน
เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรอบบัญชีที่ผ่านมา ได้แก่
คุณบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้เข้าร่วมประชุม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่
คุณทองทศ แพงลาด
องค์ประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 6 ราย มีจานวนหุ้นรวม 2,009,150 หุ้น และ
โดยการมอบฉันทะจานวน 31 ราย มีจานวนหุ้นรวม 67,684,020 หุ้น รวมเป็นจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 37 ราย
นับจานวนหุ้นได้ ทั้งสิ้น 69,693,170 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 60.32 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจานวนทั้งสิ้น 115,547,320 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งระบุ
ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม”
ต่อจากนั้น ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกผลการนับคะแนน เมื่อชี้แจงจบ
แล้ว ได้เชิญดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทาหน้าที่ประธาน
ในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบี ยบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

2563
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณสุรชัย ฟองอมรกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามในวาระที่ 13 เรื่อง การเปลี่ยนรอบบัญชี
จากเดิม “เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”
แก้ไขเป็น “เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี”
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) อยู่ในกระบวนการจัดทาแผนงานเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน มีกาหนดการจัดทาแผนธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในเดือน มีนาคม 2564 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีดังกล่าว จะสามารถ
ดาเนินการจัดทาแผนธุรกิจที่เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เปลี่ยนไป
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี 2562
ประเด็นการขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ 33.43 ล้านบาท เนื่องจากมีการจาหน่ายที่ดนิ ของบริษัทฯ
คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่ารายการขาดทุนดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงไตรมาส 2 ของรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2562 ก่อนคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาดาเนินการ พร้อมกันนี้คุณสุรชัย ฟองอมรกุล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยว่า ผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มานาน ได้ ทักท้วงไปเมื่อครั้งก่อน ที่มีทารายการนี้ขึ้น และเนื่องจาก 4-5 ปีก่อนที่
ผู้บริหารชุดใหม่จะเข้ามา ผู้บริหารชุดเดิมได้ทยอยจาหน่ายสินทรัพย์ออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีพัฒนาการทางธุรกิจแต่อย่างใด
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ สมชาย จิติมา ได้สอบถามเรื่องการจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ผ่านมาว่ามีขั้นตอนการ
ยืนยันตัวตนที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลไม่สะดวกเช่น รายงานประจาปี และเอกสารต่างๆ และยังให้ความเห็น
เรื่องตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ว่าไม่มีความสอดคล้องกับตัวย่อของบริษัทฯ
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายพิชัย แสงเงิน เลขานุการชี้แจงเรื่องการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าได้มีการ
ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจาตัวประชาชนก่อนเข้าร่วมประชุมในระบบ WebX และการใช้ QRcode ในการ
เข้าถึงข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านประธานได้กล่าวเพิ่ ม เติ มว่า จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 การประชุม ผู้ถือหุ้ น ได้รับ ผลกระทบ
ส่งผลให้หลายๆบริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ ทาให้ทางบริษัทฯได้ศึกษาแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีโอกาส ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัด
ประชุมในรูปแบบการประชุมเช่นการจัดประชุมในครั้งนี้มากกว่า เพื่อความสะดวกและได้มีบรรยากาศร่วมกันในการพบปะ
พูดคุยกับผู้ถือหุ้นโดยตรง
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
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ผู้ ถื อหุ้ น เข้ าประชุ ม ด้ ว ยตนเองสอบถามในวาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering : RO) ว่าครั้งก่อนก็ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้วถึงมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง
คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเรื่องการเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้มีมติผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้เงินเพิ่มทุนมาทั้งสิ้น 45,547,320 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผน
งานไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ขอมติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
โดยลดราคาพาร์จากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบี ยน 346,641,960 บาท ออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน
346,641,960 หุ้น โดยเสนอราคาขายที่หุ้นละ 0.80 และขยายการจัดจาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 หากยัง
ไม่สามารถจาหน่ายได้หมด
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
69,693,170
100.0000%
ไม่เห็นด้วย
0.0000%
งดออกเสียง
0.0000%
บัตรเสีย
0.0000%
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี 2563 (รอบบัญชี 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2563)
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่
ประชุมทราบ โครงสร้างของบริษั ทยงไทย จากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และผลการดาเนิน งาน ปี 2563 (รอบบัญ ชี 1
มกราคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563) ดังนี้ รอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯมีรายได้จากการขายเท่ากับ 5.98 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม 28.17 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 10.48 ล้านบาท
สินทรัพย์ในปี 2563 เท่ากับ 132.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.6 เกิดจากเงินลงทุนของบริษัท วายซี
ไอ ซินดิเคท จากัด ที่เป็นบริษัทย่อยของยงไทยได้ลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้เ พื่อการศึกษา หนี้สิน 41.15 ล้าน
บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14 ส่วนของผู้ถือหุ้น 91.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63
เนื่องด้วยมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้ลดราคาพาร์ลงจาก 10 บาท
เป็น 1 บาท ทาให้จานวนหุ้นเป็น 115,547,320 หุ้น บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็น 0.25 เท่า อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเป็น 0.45 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.79 บาท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น
คุณสุรชัย ฟองอมรกุล
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ผู้ถือหุ้ น เข้าประชุ มด้ วยตนเองสอบถามเรื่องโครงสร้างของบริษั ท ฯ ในปั จจุ บั น ว่ามี การด าเนิ น การอย่างไรบ้ าง และ
คาดการณ์ รายได้ ของกิ จ การทั้ งหมดไว้อ ย่ างไรบ้ างพร้อ มทั้ งเสนอแนะการขายกิจ การบริษั ท กระบี่ ซิ ตี้ โฮเต็ ล แอนด์
รีสอร์ท จากัด
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องโครงสร้างบริษัทฯ ปัจจุบันมีบริษัท
ย่อ ยเพิ่ ม มา 1 บริษั ท คือ บริษั ท วายซี ไอซิ น ดิ เคท จ ากัด ซึ่ ง ไปลงทุ น ในบริษั ท เวิ ล ด์ บริการเงิน กู้ การศึกษา จ ากั ด
ให้บริการสินเชื่อด้านการศึกษา ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยท่านประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มี
แผนงานที่ จ ะสามารถท ารายได้ 150 ล้ า นบาทในปี ห น้ า โดยตามแผนงานรายได้ ม าจาก บริ ษั ท วายซี ไ อ
ซินดิเคท จากัด ซึ่งลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด จานวน 100 ล้านบาท และบริษัทอื่นๆอีกจานวน
50 ล้านบาทโดยไม่หยุดดาเนินกิจการหลักของบริษัทฯ
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี
2563 (รอบบัญชี 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563) ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอเสนอวาระอื่นต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 รอบบัญชี 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ตามเอกสารแนบวาระที่ 3
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ สมชาย จิติมา ได้สอบถาม 3 ประเด็น
ประเด็นแรก เรื่องผลประกอบการกาไร/ขาดทุนของบริษัทย่อยบริษัท ที แอนด์ ที ลีดเดอร์ จากัด และ บริษัท วายซีไอ
ซินดิเคท จากัด
ประเด็นที่ 2 บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด ปัจจุบันยังดาเนินการอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ
พูดคุยเรื่องโปรโมชั่นกับโรงแรมในเครือของบริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด ว่าสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการ
กระตุ้นรายได้ของทางบริษัทฯ
ประเด็นที่ 3 ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทฯ มีรายได้เป็นช่วงไตรมาส 1 และ 2 สูงกว่าไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งในอนาคต มีโอกาส
จะซื้อกิจการมามากกว่าสร้างธุรกิจเองด้วยใช่หรือไม่
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าแผนงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน สิ่งใดที่คิดว่าจะ
สามารถทาประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและดาเนินการตามแผนธุรกิจ ส่วนผลประกอบการ ของ
บริษัท ที แอนด์ ที ลีดเดอร์ จากัด และบริษัท วายซีไอซินดิเคท จากัด ยังขาดทุนอยู่ และในประเด็นพูดคุยเรื่องโปรโมชั่น
กับโรงแรมในเครือของบริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด ทางผู้บริหารจะสอบถามไปยังบริษัทฯ ให้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับทางผู้บริหาร บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด อีกครั้ง ในส่วนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) นั้นไม่ใช่
ธุรกิจที่มีวัฏจักรตามฤดูกาล แต่เกิดจากการใช้วัสดุก่อสร้าง เช่นกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ที่มีปริมาณการใช้งานที่ลดลง ทีมขายที่
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ผ่านมามีความอ่อนแอ ทาให้บริษัทฯ ถดถอย ถ้ามีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ยินดีรับฟัง
และดาเนินการเพื่อดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 รอบบัญชี 1 มกราคม
2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564
รายชื่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์
7147
2. นายไกรสิทธ์ ศิลปมงคลกุล
9429
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น
8260
4. ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
6995
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
– 30 มิถุนายน 2563 และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ฯ / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีทักษะความรู้ประสบการณ์แ ละทีมงานที่
เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจางวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

600,000 บาท
500,000 บาท
1,100,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่บริษัทฯ และ
สถานที่อื่นๆ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
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คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามทางผู้สอบบัญชีว่ามีข้อสังเกตเป็นพิเศษใดกับบริษัทฯหรือไม่
คุณบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ได้ชี้แจงว่าเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ จะปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบ
บัญชี เรื่องค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา เดิมคือค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะ
สูญ เนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 เป็นปีแรกจึงทาให้ค่าเสื่อมการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ นามาคานวณโดยใช้ข้อมูลในอดีตทางสถิติที่ซับซ้อน ซึ่งทางผู้สอบได้ทาการตรวจสอบแล้วว่าได้คานวนตาม
หลักการบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามทางผูส้ อบบัญชีว่าใช้ข้อมูลย้อนหลังกี่ปี และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเท่าไร
คุณบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้ ส อบบั ญ ชี บ ริษั ท สยาม ทรูธ สอบบั ญ ชี จ ากัด ได้ ชี้ แจงว่า ข้อมู ล ที่ ใช้ เริ่ม ตั้ ง แต่ การจั ด ตั้ งบริษั ท เวิ ล ด์ บริการเงิน กู้
การศึ กษา จากัด และนั กลงทุ น สามารถดู ได้จากหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงินข้อ 9 ลูกหนี้ เงิน ให้ กู้ยืม เพื่ อการศึกษา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวม
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ
ก่อนการเริ่มประชุม นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ ได้ออกจากห้องประชุมก่อนเข้าประชุมในวาระถัดไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้
1. นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
2. นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร
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ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ พึ่งจะเข้ารับดารงตาแหน่งทาไมถึงหมดวาระเร็ว
เพราะเหตุใดอีกทั้ง นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด อย่างไร
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายพิชัย แสงเงิน เลขานุการ ชี้แจงเรื่องวาระกรรมการเนื่องจากคุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
ได้มาดารงตาแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่หมดวาระในปีการประชุม 2563 นี้ ทาให้การนับวาระการดารงตาแหน่งจะนับ
ตามกรรมการท่านเดิมที่ไปแทน
ท่านประธานกรรมการ ได้ชี้แจงในเรื่องความเกี่ยวข้องของกรรมการทั้งสองท่านกับ บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา
จากัด ซึ่งนางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร ดารงตาแหน่งกรรมการและเป็นผู้มีอานาจลงนามในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้
การศึกษา จากัด โดยทั้งสองท่านเป็นผูม้ ีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบริการสินเชื่อ จึงได้รับการเสนอชื่อเข้ามาในการบริหาร
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
1. นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
มติ

คะแนนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

2.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สาหรับประจาปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกินปีละ
384,000 บาท ซึ่งเป็นจานวนน้อยกว่าที่เสนอพิจารณาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการได้มีวิธีการกาหนดค่าตอบแทนอย่างไร จ่ายด้วยวิธีใดและ
เมื่อปี 2562 ได้อนุมัติไปเท่าไร
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายพิชัย แสงเงิน เลขานุการชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 กาหนดให้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปีละ 200,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 195,000 บาท รวมค่าตอบแทน
กรรมการทั้งหมดเป็นเงินจานวน 395,000 บาท ซึ่งเป็นการอนุมัติวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่านั้นมิได้
กาหนดวิธีการจ่ายแต่อย่างไร ท่านประธานได้กล่าวเสริมว่าวงเงินที่เสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณา สาหรับ ปี 2564
(สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564) นี้ กาหนดไว้จานวน ไม่เกินปีละ 384,000 บาท ตั้งอยู่ในสมมติฐานว่ากรรมการทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมครบทั้งการประชุมในวาระปกติหรือการประชุมอื่นเช่นการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น
คุณทองทศ แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คาแนะนาการจัดทาค่าตอบแทนกรรมการควรมีการแบ่ง
ประเภทกรรมการ และ วิธีการจ่ายให้ชัดเจนเช่น กรรมการบริษัทฯ จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เป็นต้น และสอบถามในส่วนของ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จะน้อยไปหรือไม่เมื่อเทียบกับปี 2562
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
เนื่องจากการเปลี่ยนรอบบัญชีจากเดิม แก้ไขเป็น เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน
2564 จะใช้วงเงินไม่เกิน ละ 384,000 บาท เพราะว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนคณะกรรมการได้ขอมติผู้ถือ
หุ้นไว้ทั้งปี 2563 ที่วงเงิน 395,000 บาท ก็จะสิ้นสุดไปในรอบบัญชีก่อนหน้านั้น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปัน ผล
ประจาปี 2563 เนื่องจากผลการดาเนิ นการของบริษัทในช่วง ปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาย
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน
ปันผลประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
69,693,170
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ
คุณทองทศ แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น จานวน1
ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน 2.2 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 1.12
ล้านบาท ซึ่งไม่มีสัญญาและจะต้องชาระหนี้คืนบริษัทหรือไม่ อีกทั้งกลุ่มนักศึกษาที่มาขอสินเชื่อ เป็นกลุ่มไหนมหาวิทยาลัย
ใด
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้ ม อบหมายให้ คุณ เจิ ม สิ ริ เลิ ศ ชั ย ทั ศน์ กรรมการผู้ จั ด การ ชี้ แจงว่ ารายการที่ เกิด ขึ้ น
ในส่วนของเงิน กู้ยืม ระยะสั้ น จากบุ คคลหรือกิจ การที่ เกี่ยวข้องกัน 2.2 ล้ านบาท เป็ น เงิน ที่ บ ริษั ท เวิลด์ บริการเงิน กู้
การศึกษา จากัด ยืมกรรมการเพื่อมาเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจในช่วงแรก ส่วนรายการอื่นเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท
เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด และมีภาระผูกพันต้องชาระคืน
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึกษาขอสิ น เชื่ อจ านวน 361 ราย ยอดรวมปล่ อยกู้ 70 ล้ านบาทซึ่ ง จะเป็ น การทยอยช าระ
ค่าเทอมโดยตรงกับสถาบันการเงินตามปีการศึกษา ส่วนสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาขอสินเชื่อกับเราจะมีมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ม๊โอกาสเป็นหนี้เสียน้อย
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล
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ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าในอนาคตบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด และ บริษัท วายซีไอ ซินดิ
เคท จากัด มีโอกาสเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตหรือไม่ และมีแหล่งเงินทุนจากที่ใด คิดดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเท่าไร
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ คุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ามีโอกาสเพิ่มทุนจดทะเบียนแต่ยัง
สรุปไม่ได้ว่าจะเพิ่มทุนที่ บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จากัด หรือ บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ส่วนแหล่งเงินทุนเป็นการ
กู้ยืมจากบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) และสาหรับสินเชื่อเพื่อการศึกษาดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 12 ต่อปี
เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ที่ได้ส ละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และ
ขอบคุณสาหรับคาถาม รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
ตลอดจนดาเนินการตามนโยบายและแผนที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ สวัสดีครับ
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(นายพิชัย แสงเงิน)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบวาระที่ 3
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ข้าพเจ้าบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุน และการเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติมติ ดังต่อไปนี้
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลง 164,605,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,641,960 บาท เป็น 182,036,710
บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 164,605,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 145,629,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 182,036,710 บาทเป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จานวน 327,666,078 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท รวมทั้งสิ้น 145,629,368 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน ลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้
เงินทุน
 แ บ บ ม อ บ อ าน าจ ทั่ วไป (General
Mandate)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น (หุ้น)

มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ รวม (บาท)
(บาทต่อหุ้น)
145,629,3681.00 145,629,368
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เกิ น 145,629,368 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ 1 บาท โดยมี ร าคาเสนอขายหุ้ น ละ 0.72 บาท รวมทั้ งสิ้ น
104,853,144.96 บาท ซึ่งจะดาเนินการจดทะเบียนทุนชาระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขายต่อ
หมายเหตุ
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่)
หุ้น (บาท)
ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษั ท ตามสัดส่ วนการ
ไม่เกิน
5 หุ้นสามัญเดิม : 4
0.72
โปรดพิจารณา
ถื อ หุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ 145,629,368 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หมายเหตุ1-5
(Right Offering)
ท้ายตาราง
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หมายเหตุ
1. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เกิ น 145,629,368 หุ้ น ในมู ล ค่ า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสั ดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72
บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสั ดส่วน
จานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกห้าม
ซื้อขาย ดังนั้นจึงไม่สามารถคานวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อ
ขายในขณะนี้ บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดย
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขายดังกล่าวที่ราคา 0.72 บาทต่อหุ้น
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นและได้รับ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้ นที่
ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน การถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในรอบ
แรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ
แรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้ อเกิน
กว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้น เดิมของผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจั ดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้น โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่
จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นและได้รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความ ไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ในการดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดาเนิน การดังกล่าวจะทาให้
บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
(ข) มีอานาจในการพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจในการกาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจาหน่ายหุ้นหมด กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การเสนอขาย กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ สถานที่จองซื้อ กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
รับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน และ/หรือ การกาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การ
ดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นแล ะ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้นภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนั งสือ บริคณห์ส นธิ รวมทั้งจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุ นชาระแล้วกับ กรมพั ฒ นาธุรกิจ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
5. การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจานวน
3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3, 271214 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2098-6290 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และมอบอานาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอานาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และมีอานาจในการพิจารณาแก้ไขวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1.ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2.บริษัทฯ จะยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ย นแปลงทุนชาระแล้ว ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4.3 บริษัทฯ จะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม มีดังนี้
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนประมาณ 104,853,144.96 บาท โดยบริษัทฯ
มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้
5.1.ใช้สาหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10
5.2.ชาระหนี้ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10
5.3.ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด สาหรับรองรับนิสิตที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2564 และ
สอดคล้องกับประมาณการในแผนธุรกิจที่วางไว้ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1.บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
6.2.บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงสาหรับลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด สาหรับรองรับนิสิตที่จะลงทะเบียน
ในปีการศึกษา 2564 และสอดคล้องกับประมาณการในแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท ฯ
อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชาระเงินจริงอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์ จะเสนอขาย
(145,629,368 หุ้น) ซึ่งอาจทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 104,853,144.96 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1.ผู้ถือหุ้นไม่มสี ัดส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จากแหล่งเงินทุนที่ได้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
ครั้งนี้ ทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ สัดส่วน D/E ไม่สูงขึ้น
7.2.มีเงินลงทุนที่สามารถนาไปสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
การระดมทุ น จากการเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ จะช่ ว ยท าให้ บ ริ ษั ท ฯ มี แ หล่ งเงิน ทุ น เพื่ อ น าไปใช้ พั ฒ นาธุ รกิ จ ให้ ส ามารถสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งหากบริษัทฯ มีกาไรในอนาคต ก็จะทาให้สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
9. ตารางเวลาและลาดับการดาเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินการ
วัน / เดือน / ปี
9.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 15 พฤษภาคม 2564
9.2 วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
31 พฤษภาคม 2564
9.3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
25 มิถุนายน 2564
9.4 ดาเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4
ภายในวันที่
29 มิถุนายน 2564
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9.5 วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
9.6 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.7 จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
หลังสิ้นสุด ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

9 กรกฎาคม 2564
วันที่ 27, 29-30
กรกฎาคม 2564
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564
(รวม 5 วันทาการ)
ภายใน 14 วัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์)
กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบวาระที่ 4
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ยงไทย จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ ง ที่ 2/2564 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท โดยบริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น
ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุนเป็น เรื่องที่ มีนัยสาคัญ บริษัท ฯ จึงได้จัดเตรียม สารสนเทศที่เป็ น
สาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัด
ประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท จดทะเบี ยนเพื่ อ ขออนุ มั ติ การออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ (รวมทั้ งที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
บริษั ท ฯ จะจั ดสรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ผู้ ถื อหุ้ น เดิม ของบริษั ท ฯ ตามสัด ส่ วนการถื อหุ้ น (Rights
Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อขาย ดังนั้นจึงไม่สามารถคานวณราคา
ตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวที่ราคา 0.72 บาทต่อหุ้น เป็นราคา
ที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)
ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้ นเดิม
ของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ใน
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
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เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความ
จานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกน้อยกว่าหุ้ นที่ผู้ถือหุ้น เดิม จองซื้อเกิน กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ น บริษั ทฯ จะจัด สรรหุ้นที่ เหลื อ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น
โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็น
จานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นรายใด
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และในกรณีที่
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้
จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ในการดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจใน
การดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด
หากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิด กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
(ข) มี อ านาจในการพิ จ ารณ าก าหนดและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก า หนด เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจใน
การกาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจาหน่าย
หุ้นหมด กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ
เวลา และ/หรือ สถานที่จองซื้อ กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กาหนด และ/
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หรือ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ การ
กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การ
ดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฏหมาย และ/หรือ ระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้ อ ง ทั้ งนี้ ให้ น าเสนอเรื่อ งดังกล่ าวต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรร
หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งรวมถึ งการติด ต่ อ และการยื่น เอกสารต่ อ เจ้าหน้ า ที่ ห รือ ตั วแทน ของหน่ ว ยงานใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพ ย์จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบีย นเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนประมาณ 104,853,144.96บาท โดย
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
- บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงสาหรับลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัท ฯ กาลังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่มี
โอกาสเติบโตสูงในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่
บริษัท ฯ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้ น
(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้
ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในหมวดของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ไม่มีราคาซื้อขาย การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น
(Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะ
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอ ขายทิ้ง ทาให้จานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
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ทุนครบทั้งจานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถื อหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 44.44 โดยสามารถคานวณได้ดังนี้
=
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย
=

145,629,368
182,036,710 + 145,629,368

=
44.44%
3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
ของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 44.83 โดย
สามารถคานวณได้ดังนี้
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
=
(10,488,909)
182,036,710
= (0.058) บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย
= กาไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย
=
(10,488,909)
182,036,710 + 145,629,368
= (0.032) บาทต่อหุ้น
EPS Dilution
= (0.058) – (0.032)
(0.058)
= 44.83%
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering)
4.1 เหตุผลและความจาเป็นของการเพิ่มทุน
- 24 -

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินลงทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ ไปใช้ในการลงทุนดาเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และกาไรให้แ ก่บริษัท ฯ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมองหา
การลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเติบโตสูง
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษั ท ฯ คาดว่าจะด าเนิ นการออกและเสนอขายหุ้ น ให้ แก่ผู้ถื อหุ้ นเดิ มตามสัดส่ วนการถือ หุ้ น (Rights Offering)
รวมทัง้ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รับการจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้ง
ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัท
ฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนดาเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างกระแส
เงินสดและกาไรให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณี ที่หุ้นสามัญ เพิ่มทุนทั้ งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัท ฯ จะ
สามารถระดมทุนได้เป็นจานวน 104,853,144.96บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนนี้ในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิ น และผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights
Offering) เป็นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้างต้นได้ ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการ
สร้างกระแสเงินสดและกาไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
5. คารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่ กรรมการของบริษั ท ฯ ไม่ ปฏิ บั ติห น้าที่ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบั งคับ ของ บริษั ท ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
โดยกระทาการ หรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรีย กร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
รวมกันไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้น ที่จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมดจะแจ้งให้ บริษัท ฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหาก บริษัท ฯ ไม่
ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่ าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา
85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทาการหรือละเว้น
กระทาการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ
ส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน
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นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์)
กรรมการผู้จัดการ
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คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
1. การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัท ฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุฃื่ อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประฃุม แทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) นาส่งทาง 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.v@yci.co.th /
jintan.l@yci.co.th / yongthai@yci.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และ 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อม
สาเนาบั ตรประชาชน มาที่ เลขานุ ก ารบริษั ท บริษั ท ยงไทย จ ากั ด (มหาชน) บริษั ท ยงไทย จ ากั ด (มหาชน) ที่ อ ยู่ เลขที่ 1
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3,2712-14 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 หมายเลขโทรศัพท์02098-6290 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
2.นายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี ที่อ ยู่ 33 แขวงราษฎร์บู รณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
3. นายวิภาส ทองสุทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี ที่ อยู่ 118/253 แขวงท่ าแร้ ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมือชื่อและ
ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อดาเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)
*กรุณาลงนามรับรองสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประฃุม
บริ ษั ท จะเริ่ม รับ ลงทะเบี ย น ตั้ งแต่ เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป ทั้ งนี้ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม โปรดแสดงเอกสารดั งต่ อ ไปนี้
ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
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(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1)
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่
วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อเลิ กสั ญ ญาเกี่ ยวกั บการให้ เช่ ากิ จการของบริ ษั ททั้ งหมดหรื อบางส่ วนที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุ คคลอื่ น เข้ าจั ดการธุ รกิ จของบริ ษั ท หรื อการรวมกิ จการกั บ บุ คคลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 25. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการ ของบริษัทได้
จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)
E-Meeting Registration Form
เขียนที่ Written at
วันที่ Date
เดือน Month
พ.ศ. Year
(1) ข้าพเจ้า I/We
สัญชาติ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) being a shareholder of Yong Thai Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
votes
(3) ข้ าพเจ้ายืน ยั น เข้ าร่วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม วิสามั ญ ผู้ถื อหุ้ น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27
ห้อง 2701-3,2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
I confirm to attend the meeting and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 2020 on
30 October 2020 at 13.30 hrs. via electronic media (WebEx) the Conference room, YONG THAI PUBLIC
COMPANY LIMITED No.1 Empire Tower 27thFloor Unit no.2701-3,2712-14, South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn Bangkok 10120 Thailand.
ลงชื่อ…………….......................................................ผู้เข้าร่วมประชุม
Signed
participant meeting
(………………………………………………………………………)
ลงชื่อ/Signed………………………………………………….พยาน/witness
(………………………………………………………………………)
ลงชื่อ/Signed………………………………………………….พยาน/witness
(………………………………………………………………………)

หมายเหตุ:โปรดส่งแบบฟอร์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ โดยนาส่งทาง 1) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ kingkan.v@yci.co.th / jintana.l@yci.co.th / yongthai@yci.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
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(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy Form A
เขียนที่ Written at
วันที่ Date
เดือน Month
พ.ศ. Year
(1) ข้าพเจ้า I/We
สัญชาติ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) being a shareholder of Yong Thai Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
หรือ
(2)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
หรือ
(3)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ใน
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงำนบริษัท ยง
ไทย จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ 27 ห้อง 2701-3,2712-14 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
Only one to by my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at the 1/2021 Extraordinary General Meeting on 25 June 2021 at 13.30
hrs. via electronic media (WebEx) the Conference room, YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED No.1 Empire Tower 27thFloor Unit no.2701-3,2712-14,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand or as may be postponed to other date, time and place.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
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ผู้มอบฉันทะ/Appointer
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
พยาน/Witness

(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp

Baht 20)
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Proxy Form B
เขียนที่ Written at
วันที่ Date
เดือน Month
พ.ศ. Year
(1) ข้าพเจ้า I/We
สัญชาติ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) being a shareholder of Yong Thai Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
holding the total amount of
shares, and having the right to vote equal to
votes:
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
หรือ
(2)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
หรือ
(3)
อายุ age
ปี Years อยู่บ้านเลขที่ Reside at
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต District
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ Mobile No.
E-mail address
คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ใน
วันศุกร์ที่ 25 มิถุน ายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษั ท
ยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
Only one to by my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at the 1/2021 Extraordinary General Meeting on 25 June 2021 at 13.30
hrs. via electronic media (WebEx) the Conference room, YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED No.1 Empire Tower 27thFloor Unit no.2701-3, 2712-14,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand or as may be postponed to other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่

1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

Agenda

1

To consider and adopt the Minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 30
October 2020.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)

The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
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วาระที่

2

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุน
จดทะเบียน)

Agenda

2

To propose the shareholders' meeting to consider and approve the decrease of the registered capital
and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)

The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

3

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda

3

To propose the shareholders' meeting to consider and approve the increase of the registered capital
of the company and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)

The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering :
RO) และพิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
ให้มีอานาจในการดาเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Agenda

4

To propose the shareholders' meeting to consider and approve the allocation of ordinary shares in
the amount not exceeding 231,094,640 shares at par value of 1 baht per share for offering to the
existing shareholders of the company. In proportion to the number of shares that each shareholder
holds, (Right Offering).

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Other Business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a)

The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signed ...................................................................
(.................................................................)
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ผู้มอบฉันทะ/Appointer
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
พยาน/Witness

