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ผู้บริหาร
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กรรมการ และ
กรรมการผูจั้ดการ

นางสาวกลุพชัร ์
กนกวฒันาวรรณ

กรรมการ และ 
รองกรรมการผูจั้ดการ

นายมลิล ์
กนกวฒันาวรรณ

กรรมการ และ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ

นายทรงพล 
ทศันาเสถยีรกจิ

ผูอํ้านวยการฝ่ายปฏบัิตกิาร

นางสาวอุไรวรรณ 
สมานวงศ์

ผูอํ้านวยการฝ่ายผลติ
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ผู้สอบบัญชีบริษัท

นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (Audit Partner)

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั
นางสาว เยาวโรจน์ กลิน่บญุ ตําแหนง่ ทนายความหุ้นสว่น



การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึง่ ดงัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้

 เห็นด้วย (Approve) ไม่ต้อง สง่บตัรลงคะแนน

 ไม่เห็นด้วย (Not approve)
 งดออกเสียง (Abstain)

สง่บตัรลงคะแนน



การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้

จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือกํากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิม

และลงช่ือกํากบั ด้วยทกุครัง้



วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไม่

ซบัซ้อน)

• สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

ด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ประชมุแทน 

• บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนน

เสียงเรียงตามวาระให้ผู้ ถือหุ้น

แล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบ

ฉนัทะ ท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค.

• สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ

แทน

• สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้

ลงทนุต่างประเทศ และ

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น

• บริษัทจะบนัทกึคะแนนเสียงแต่ละวาระตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบ ุการ

ลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์

ลว่งหน้า และบริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้ รับฉนัทะเม่ือ

ลงทะเบียนเข้าประชมุ เฉพาะวาระท่ีผู้ ถือหุ้นมิได้ระบคุวามประสงค์

ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบไุว้ไม่

ชดัเจน
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วา
ระ

กา
รป

ระ
ชุม

มติ คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุเพ่ือทราบ วาระเพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 คะแนนเสียงข้างมาก

วาระท่ี 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 วาระเพ่ือทราบ

วาระท่ี 4 พจิารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559

คะแนนเสียงข้างมาก

วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัิการจดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และการจ่ายปันผล

คะแนนเสียงข้างมาก

วาระท่ี 6 พจิารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ

คะแนนเสียงข้างมาก 

และเป็นการเลือกตัง้รายบคุคล 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ตรวจสอบ

2 ใน 3

วาระท่ี 8 พจิารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560

คะแนนเสียงข้างมาก

วาระท่ี 9 พจิารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 

บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 72,500,000 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ

บริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 

3 ใน 4

วาระท่ี 10 พจิารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ

3 ใน 4

วาระท่ี 11 พจิารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ คะแนนเสียงข้างมาก

วาระท่ี 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ คะแนนเสียงข้างมาก



ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัต่อท่ี
ประชมุ ขอให้ยกมือขึน้ เม่ือประธานฯอนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือ-
นามสกลุ เพ่ือประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชมุ

ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอ
เนือ้หาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกับวาระการประชุมเพ่ือให้
การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคําถามเร่ืองอ่ืน 
ขอให้เสนอในวาระสดุท้าย
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วาระที่ 1
เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2559



คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่ง
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
รับรองรายงานการประชมุ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเหน็คณะกรรมการ



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3
พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
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ประวัตแิละความเป็นมาของบริษัท

• เปิดสาขา La 
Villa 
พหลโยธนิ• เปิดสาขาแรก 

ที่ J Avenue
ทองหลอ่

• ทนุจด
ทะเบยีน 5 
ลา้นบาท

• เปิด สาขา
Central 
World 

• สาขา Central 
World ปิด
เพราะถกูไฟ
ไหมจ้าก
เหตกุารณ์ทาง
การเมอืง

• เปิดสาขา
พารากอน

• เปิดสาขา
Crystal Park

• เปิดสาขา
Central 
ลาดพรา้ว

• เปิดสาขา
Int-Intersec

• เปิดสาขา 
Silom
Complex

• ปรับ
โครงสรา้ง
องคก์ร

• เริม่ธรุกจิการ
บรกิารจัดงาน
นอกสถานที ่
และการ
รับจา้งผลติ

• เปิดสาขา 
Central 
World อกี
ครัง้

• ปรับ
โครงสรา้ง
องคก์ร

• เปิดสาขา
The Mall 
บางกะปิ

• เปิดสาขา
SQ1 

• เปิดแบรนด์
ใหม่
“Crumb” ที่
Central 
Embassy

• เพิม่ทนุจด
ทะเบยีน 50 
ลา้นบาท

• เปิดสาขา
Crystal ราช
พฤกษ์

• เปิดสาขาทา่
มหาราช

• เปิดสาขาเม
กะบางนา

• เปิดสาขา
The Mall 
บางแค

• เปิดสาขาฟิว
เจอรพ์ารค์
รังสติ

• ปิด Crumb

• จดทะเบยีน
บรษัิทยอ่ย -
Aurum and 
Aurum Co., 
Ltd

• เพิม่ทนุจด
ทะเบยีน 54 
ลา้นบาท

• เริม่การผลติทีโ่รงงาน
แหง่ใหม ่ทีจั่งหวดั
สมทุรสาคร

• เปิดตวัแบรนดใ์หม่
“เมโกริ ที่ The 
Common ทองหลอ่
และ SQ1

• เปิดสาขา Terminal 
21 

• เปิดสาขา Seacon
Square

• เปิดสาขา Central 
ป่ินเกลา้

• แปลงสภาพเป็น
บรษัิทมหาชน จํากดั

• เพิม่ทนุจดทะเบยีน 
80 ลา้นบาท สาํหรับ
IPO

• เริม่กอ่สรา้งสาํนักงาน
ใหญแ่หง่ใหม่

• IPO เมือ่วนัที ่23 
ธันวาคม 2559

2552

2553

2550

2554

2555

2556

2557

2558

1 สาขา

ขอ้มลูบรษัิท ณ 31 ธันวาคม 2559

2559

2 สาขา

2 สาขา

4 สาขา

7 สาขา

8 สาขา

11 สาขา

15 สาขา

20 สาขา



Page 16

ลักษณะการประกอบธุรกจิ

After You Plc.

• จําหน่ายขนมหวาน

Aurum and Aurum Co., Ltd

• จําหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์เบเกอร่ี

100%

โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างรายได้

แบรนด์ ปีที่ก่อตัง้
จาํนวน

สาขา
สถานที่ตัง้ ลักษณะ ผลิตภณัฑ์

ราคา

(บาท/เมนู)

2550 18 กรุงเทพและปริมณฑล ขนมหวานคาเฟ่

มีความหลากหลายของผลติภณัฑ์ เช่น 

เค้ก คุ้กกี ้โทส อาหารเช้า เคร่ืองดื่ม

และของท่ีระลกึตา่งๆ

125 – 255

Maygori 2559 2 กรุงเทพ นํา้แข็งใสคาเฟ่ นํา้แข็งใส 185 - 235

รวมทัง้หมด 20

ภาพรวมธุรกิจขนมหวาน

98.3%

Catering & 
OEM

1.4%

0.3%

หมายเหต ุ: ขอ้มลูสดัสว่นของปี 2559

Others

&

ขอ้มลูบรษัิท ณ 31 ธันวาคม 2559
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Suppliers Factory/
Warehouse Branches Customers

กระบวนการดาํเนินงานแบบบรูณาการ ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด



Terminal 21 เปิดเม่ือ 11 ก.ค. 59 ซีคอนสแควร์ เปิดเม่ือ 21 ก.ย. 59 เซน็ทรัลป่ินเกล้า เปิดเม่ือ 9 พ.ย. 59

SQ1 เปิดเม่ือ 9 มิ.ย. 59The Common เปิดเม่ือ 20 ก.พ. 59



Siam Square one 2nd floor

มีนาคม 2560

after you สาขาท่ี 19 

Impact Muang
Thong Thani



สาขาท่ี 4 คริสตลัพาร์ค (เปิดให้บริการตัง้แต่ปี 2554)
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Revenue Breakdown ปี 2559
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หมายเหต ุ: ปี 2555 ไมม่ขีอ้มลูการคํานวณ SSSG

188.8

311.1

414.4

606.4

2556 2557 2558 2559

26.7%

9.2%
7.7%

2556 * 2557 2558 2559

25.0
32.2 34.8 37.5

2556 2557 2558 2559

+ 33.33%
+ 5 สาขา
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รางวัลและที่ได้รับ ในปี 2559

Customer-Focused Product and Service, 
Operational Best Practice, and 

Entrepreneurship
Bai Po Business Award 2015

Popular restaurant
2014 Wongnai

Restaurant Awards

Users’ choice award 
Bakery & Cakes category

Best of Wongnai 2015 & 2016
9th  Best Marketers by FM 100.5

Best Marketers 2013

สดุยอดรา้นอรอ่ยแหง่ปี!
Users’ choice award Bakery &

Cakes category
Best of Wongnai ประจําปี2559 – 2560

MAPST certificate
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์

ðfh�ê ffè ć fìgffíǽffĭð ffċ  2556 - 2558
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กจิกรรมเพ่ือสังคมปี 2559



เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้
ดําเนินการสมคัรเพ่ือเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เม่ือ
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
โครงการนีดํ้าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นําอนัได้แก่ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 รับทราบผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้
ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 4
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 

สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
สําหรับ รายงานของผู้ สอบบัญชี รับ

อนุญาตได้ให้ความเห็นว่า งบการเงิน

ข้างต้นนีแ้สดงฐานะทางการเงิน ณ

31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับสิน้สุดวัน

เดียวกันบริษัท อาฟเตอร์  ยู  จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

รายละเอียดรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และงบการเงินรวมของบริษัท อาฟเตอร์ยู จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงาน

ประจําปี



2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

สินทรัพย์รวม 981.9 363.8 618.1 169.9%

หนีส้ินรวม 173.1 246.8 -73.7 -29.9%

สว่นของผู้ ถือหุ้น 808.8 117.0 691.9 591.5%

รายได้รวม 608.4 414.9 193.5 46.7%

ต้นทนุรวม 217.8 156.2 61.6 39.4%

คา่ใช้จ่ายรวม 262.7 180.5 82.2 45.6%

กําไรสทุธิ 98.6 57.5 41.1 71.5%

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท



งบแสดงฐานะการเงนิรวม

363.8

981.9

31 ธ.ค. 5831 ธ.ค. 59

สนิทรัพย์ + 169.9%
หนีส้นิ - 29.9%
สว่นของผู้ ถือหุ้น + 591.5%

หน่วย : ล้านบาท

316.9 

665.0 

808.8 

69.5 

103.6 

261.1 

102.7 

117.0 

144.7 

102.1 



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

รายได้จากการขาย 606.4 414.3 192.1 46.4%

รายได้อ่ืน 2.0 0.6 1.4 244.8%

รายได้รวม 608.4 414.9 193.5 46.7%

ต้นทนุขาย 217.8 156.2 61.6 39.4%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 178.5 122.2 56.4 46.1%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.2 58.3 25.9 44.3%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6.8 5.7 1.1 19.5%

กาํไรสุทธิ 98.8 57.5 41.3 71.7%

สัดส่วนต่อรายได้รวม 2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้นทนุขาย 35.8% 37.6% -1.9%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 29.3% 29.4% -0.1%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13.8% 14.1% -0.2%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.1% 1.4% -0.3%

กําไรสทุธิ 16.2% 13.9% 2.4%

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : %



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
พิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รวมถึงได้รับการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและ การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อย
แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2 



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



วาระที่ 5
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล



ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้ หากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ แม้วา่บริษัทฯ จะมีกําไรสทุธิสําหรับปีนัน้ๆ
ก็ตามและบริษัทฯ ต้องสาํรองเงนิตามกฎหมายในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสาํรองตาม
กฎหมายจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของกาํไรสุทธิจากภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินนสํารองตา่ง ๆ ทกุ
ประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควร



สําหรับรอบปีบญัชี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 99,094,739 บาท 56,433,950 บาท

จํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้ว ทัง้หมดของบริษัทฯ 725,000,000 หุ้น 540,000 หุ้น

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายประจาํปี (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 7,250,000 บาท 5,400,000 บาท

การจ่ายปันผลระหว่างกาล 
ซึง่ได้จ่ายไปแล้วในวนัท่ี 27 ธ.ค. 59 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2559 

มลูคา่ เงนิสดปันผล ตอ่หุ้น 0.14 บาท -

การจ่ายปันผล
สาํหรับเสนอพิจารณาอนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี

มลูคา่ หุ้นปันผล ( 8 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล) 0.0125 บาท -

มลูคา่ เงนิสดปันผลตอ่หุ้น 0.0075 บาท 104.5 บาท

รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 92,900,000 บาท 56,430,000 บาท

รายละเอียดการจัดสรรทุนสาํรองและการจ่ายปันผล



กาํหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด จาํนวน

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 9 พ.ค. 60

วนัปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล 11 พ.ค. 60

จ่ายปันผล 25 พ.ค. 60



ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

1. อนมุตัิการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
เป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 92,900,000 บาท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 78,400,000 บาท และ
การจดัสรรเงินกําไรเพื่อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,850,000 บาท ซึง่ทําให้ทนุสํารองของบริษัทฯ เป็น
จํานวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด

3. อนมุตัิการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทนุสํารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯ มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว

4. อนมุตัิการจ่ายปันผลในสว่นที่เหลือ (ภายหลงัหกัจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้ว) อีกจํานวนไมเ่กิน 
14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบง่จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 5
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล



วาระที่ 6
พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ



นาย ปรีย์มน ป่ินสกลุ นาย มิลล์ กนกวฒันาวรรณดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ

อิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ





2558

 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้อปปิง้ (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลัทีวีเทรดดิง้ (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทลัทีวี เทรดดิง้ (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอส-วนั 
(ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลชิช่ิง (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซี่ (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสือ่)

 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ (ธุรกิจสือ่) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรด
ดิง้ (ธุรกิจสือ่)

 2547 – 2554 รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ (ธุรกิจ
โทรคมนาคม)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: - ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: บจ. อิมแพค โซลา่ร์ (ธุรกิจพลงังานทดแทน)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไมมี่ -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้





ประสบการณ์การทาํงาน

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจ
การเงิน)

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร์ เวลิด์ 
กรีน (ธุรกิจบริการ)

 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอเอฟเอส 
แคปปิตอล (ประเทศไทย)

 (ธุรกิจการเงิน)

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน

 บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

 2547 – 2558 คณะอนกุรรมการบริหารและคณะอนกุรรมการสํานกังานหกับญัชี

 คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย

 2540 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

 2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยักรุงเทพ

 2548 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค(ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: - ไม่มี -

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: 

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)

บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท: - ไมมี่ -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา   : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้





การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: - ไม่มี -

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้



คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

2. ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย ตาํแหน่ง กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ตาํแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

ความเหน็คณะกรรมการ



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 6
พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ



วาระที่ 7
พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 เพิ่มขึน้

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของ

บริษัทฯ
10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไมมี่ ไมมี่ -

กรรมการอสิระ ไมมี่ ไมมี่ -

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

ตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 ประจาํปี 2559 เพิ่มขึน้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส -

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส -



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรอง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมตา่งๆ ตาม
รายละเอียดข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

วาระที่ 7
พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ



วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

การกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2560



 เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ให้
ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ

(1)  นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970

(เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี) และ/หรือ

(2)  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313

(ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ) และ/หรือ

(3)  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238

(ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ)



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 (บาท)

สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 (บาท)

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ (Audit fee) จํานวนไม่เกิน 1,580,000 บาท จํานวนไม่เกิน 1,450,000 บาท

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) - -

จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 พจิารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท ต่อปี (รวม

การตรวจสอบบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-audit

services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปี 2559 คิด

เป็นร้อยละ 9.0 เน่ืองจากขอบเขตของการตรวจสอบบญัชีท่ีเพิม่มากขึน้

ทัง้นี ้ การพจิารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พจิารณา

คดัเลือกจากผู้สอบบญัชีซึง่ได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการดําเนินงานมายงับริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชี ซึง่ภายหลงัจากการพจิารณาเห็น

ว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี

และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสีย

กบับริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักล่าว



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการ
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท โดย
มีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ



วาระที่ 9
พจิารณาอนุมัตกิาร

เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาํนวน 9,062,500 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 72,500,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 81,562,500 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จาํนวนไม่เกนิ 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ



การเพิ่มทุน
การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น)
รวม (บาท)

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั ไม่เกิน 90,062,500 0.10 9,062,500

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน)

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น (หุ้น)
อัตราส่วน

( เดมิ : ใหม่ )

ราคาขาย

(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์

ในการใช้เงินทนุ
ไม่เกิน 90,062,500 8 : 1 -

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปัน

ผล

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับหุ้นปันผล 9 พฤษภาคม 2560

วนัท่ีปิดสมดุทะเบียน และพกัการโอนหุ้น 11 พฤษภาคม 2560

การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

บริษัทฯจะจ่ายปันผลสําหรับสว่นที่เป็นเศษของ

หุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาทแทน

การจ่ายหุ้นปันผล



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2560 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีต้้องรับการอนมุติัด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของจาํนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9
พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาํนวน 9,062,500 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกนิ 

90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ



วาระที่ 10
พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ



เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จงึเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหม่ืนสอง

พนัห้าร้อยบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 815,625,000 หุ้น ( แ ป ด ร้ อ ย สิ บ ห้ า ล้ า น ห ก แ ส น

สองหม่ืนห้าพนัหุ้น)

มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น ( แ ป ด ร้ อ ย สิ บ ห้ า ล้ า น ห ก แ ส น

สองหม่ืนห้าพนัหุ้น)

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (       - )”

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่นาย
ทะเบียน



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2560 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีต้้องรับการอนมุติัด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของจาํนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ



วาระที่ 11
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ



บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดงัท่ีเสนอ
ในวาระท่ี 9 ข้างต้น จงึเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 90,625,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล และ

 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว เช่น 

 (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

 (3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมี
อํานาจในการดําเนินการอืน่ใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้นได้
ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป



ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2560 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 11
พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ



วาระที่ 12
พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ



Q & A



Thank 
You
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