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Stonehenge Inter Public Co., Ltd 

163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19) 
                                                       Ratchadaphisek Road, Dindaeng Dist.

            Bangkok 10400 

                                                                                                                                     Tel : 0-2690-7462 
                                                                                                                                                  Fax : 0-2690-7463

                                               
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

ของ 
บริษทั สโตนเฮ้นจ ์อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานท่ี  
 ประชุมเมื่อวนัพุธที ่30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทั เลขที ่163 ซอยโชคชยัร่วมมติร (รชัดา 
19) ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

  นางนงนุช พุ่มผล เลขานุการบรษิทั ไดแ้นะน ากรรมการและผูร้บัเชญิเขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 
 

กรรมการบริษทัท่ีเข้ารว่มประชุม มีดงัน้ี 

1.  นายจุมพล ส าเภาพล   กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
2. นายไพรชั เลา้ประเสรฐิ   กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
3. นายสมจติร ์เป่ียมเปรมสขุ  กรรมการ 
4. นายอสิรนิทร ์สวุฒัโน   กรรมการ 
5. นายกติตศิกัดิ ์สภุาควฒัน์  กรรมการ 
6. นายวรวรรต ศรสีอา้น   กรรมการ 
7. นายก าพล ปุญโสณี   กรรมการ 
8.  นายบณัฑติ ม่วงสอนเขยีว  กรรมการ  

 
กรรมการบริษทัท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายสรายุทธ ์นาทะพนัธ ์  กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธเนศ วรีะศริ ิ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาวชวลรรค  ศวิยาธร  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสมเกยีรต ิ ศลิวฒันาวงศ ์  กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

ผูร้บัเชิญเข้ารว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นางสาวจริยง  อนุมานราชธน ทีป่รกึษาการเงนิจากบรษิทั เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอร ีจ ากดั 

2. นายปรตีพิร  ลมิอกัษร  ทีป่รกึษากฎหมาย จาก บรษิทั เทพ จ ากดั 
 

 ต่อจากนัน้ เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรปูแบบในการประชุมและวธิกีารด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุมว่า บรษิัทฯ ได้แจ้งการจดัประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นในครัง้นี้ให้        
ผูถ้อืหุน้ทราบดว้ย 2 วธิ ีดงันี้ 
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1. สง่หนงัสอืเชญิประชุมทางจดหมายลงทะเบยีนไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน และ 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

 เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระการประชุม
ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงันี้ 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมในวนันี้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ถอือยู่ โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มฉิะนัน้ จะถอืว่าบตัรเสยี ยกเวน้กรณีวาระที ่2 ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสยีงเลอืกเห็นด้วยกบักรณีที่ 1 หรอื กรณีที่ 2 หรอื ไม่เหน็ด้วยทัง้ 2 กรณี หรอื งดออกเสยีง 
เพยีงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 

 การนบัคะแนนในทุกวาระ บรษิทัฯ จะใชก้ารนบัโดยจะถอืมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอยา่ง
อื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนในวาระทีม่กีารลงคะแนน ก่อนการพจิารณาในวาระต่อไป โดยการลงคะแนนจะเป็นดงันี้ คอื 
วาระที ่1 และวาระที ่2 เป็นวาระปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ส่วนวาระที่ 3 และวาระที ่4 นัน้เป็นวาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นี้ วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 เป็นวาระที่มคีวามเกีย่วเน่ืองกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั โดยหากในวาระที่  2 ที่
ประชุมอนุมตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามกรณีที่ 2 จะไม่มกีาร
น าเสนอวาระที ่3 และวาระที ่4 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อไป 

 เว้นแต่การลงคะแนนในวาระที่ 2 ซึ่งจะมีการเกบ็บตัรลงคะแนน ในการนับคะแนนเสยีงในการประชุม เพื่อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนน จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย และคะแนนงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง  ขอให้ชูมือขึน้ บรษิัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ ท าการเกบ็ใบลงคะแนน ในกรณีไม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็หรอืคดัคา้น หรอืแสดงความคดิเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าที่
ประชุมเหน็ชอบและอนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์

 ส าหรบัวาระที่ 5 จะไม่มกีารลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรอื เสนอความเหน็ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการของบรษิทัไดท้ราบและน าไปปฏบิตั ิ

เพื่อใหก้ารเกบ็คะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัฯ จะให้เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวกันหลงัเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจา้หน้าทีน่บัคะแนนของบรษิทัฯ และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ 

 และได้แจ้งเกี่ยวกบัวาระการประชุมว่า  ประธานที่ประชุม จะด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสอืเชิญ
ประชุมตามล าดบั ดงันี้ 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
วาระที ่2   พจิารณาเรื่องการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รวมทัง้การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื  

บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 28,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน      

134,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 162,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  
57,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน        
จดทะเบยีน 

 วาระที ่5  พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.15 น. 

 นายจุมพล ส าเภาพล ประธานคณะกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัผู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ  และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ขณะนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 4 คน  นับจ านวนหุ้น
รวมกนัเท่ากบั 80,000,000 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 4 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัเท่ากบั 120,000,000 หุน้ รวมผูถ้อื
หุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 8 คน นับจ านวนหุน้รวมกนัได้ทัง้สิ้น 200,000,000 หุน้ ครบ
เป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ประธานฯ จงึกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการ
บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผูด้ าเนินการประชุม”) 

 ต่อจากนัน้ทีป่ระชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 

   ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ได้จดัให้มีขึ้นเมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 โดยที่ประชุมดงักล่าวได้พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 ไดบ้นัทกึไว้
ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษทัได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้เพื่อพจิารณา 

ผู้ด าเนินการประชุมแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความเหน็  

เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัรารอ้ยละของจ านวน
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

เหน็ดว้ย 200,000,000 100 
ไม่เหน็ดว้ย - - 

รวม 200,000,000 100 

งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

 

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวต่อที่ประชุมอกีครัง้ว่า ในการพจิารณาและอนุมตัิวาระที่ 2 
ถงึ วาระที ่4 เป็นวาระทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนั โดยหากในวาระที ่2 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามกรณีที่่ 2 จะไม่มกีารน าเสนอวาระที ่3 และวาระที ่4 เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อไป 
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วาระท่ี 2   พิจารณาเรื่องการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั รวมทัง้การมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ 
บุคคลท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัแจง้รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

เลขานุการบรษิทั แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามทีท่ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 134,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 68,000,000 หุ้น 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

 
อย่างไรกด็ ีส านักงาน ก.ล.ต. ไดเ้คยจดัท าและเผยแพร่เอกสารรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน (Public Hearing) 

เกีย่วกบัการ spin-off บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัจดทะเบยีน (กล่าวคอืการทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัจด
ทะเบยีนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครัง้แรก (IPO)) โดยระบุแนวทางให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดงักล่าวเสนอขายหุ้น IPO 
ของตนบางส่วนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัแม่ทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบยีนก่อนการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนทัว่ไปดว้ยเพื่อเป็น
การลดผลกระทบจาก Dilution Effect ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแม่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าว ทัง้นี้ แมข้อ้ก าหนดดงักล่าว
ไม่เคยถูกประกาศใช้เป็นกฏหมาย แต่ส านักงาน ก.ล.ต. กใ็ช้เป็นแนวปฏบิตัิโดยทัว่ไปของบรษิัทที่เตรยีมการน าหุ้นเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดมา 

 
 ในการนี้ เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทั ยูนิเวนเจอร ์
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 35 จงึท าใหบ้รษิทัฯ ควรตอ้งพจิารณาแนวทางเกีย่วกบัการ spin-
off ตามทีก่ล่าวขา้งต้นโดยการพจิารณาให้สทิธแิก่บรรดาผู้ถือหุ้นของบรษิัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ในการจองซือ้หุ้น
เพิม่ทุนใหม่ไดก้่อนประชาชนทัว่ไป (Pre-emptive Rights) ในการท า IPO ของบรษิทัฯ 
 

เน่ืองจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 68,000,000 หุน้ (หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 25 ภายหลงัการ 
IPO) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) เป็นไปตามเกณฑข์ัน้
ต ่าในการกระจายหุ้นรายย่อยตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หากมกีารให้สทิธ ิPre-emptive Rights จากหุน้ที่
จดัสรรไวแ้ลว้นี้โดยไม่มกีารเพิม่ทุนเพิม่เตมิอาจมผีลใหก้ารกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้ือหุน้รายย่อยของบรษิทัฯ (Free Float) 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหม้กีารกระจายหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 ภายหลงัการ 
IPO นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึผลกระทบดา้นอื่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการเพิม่ทุนเพิม่เตมิดว้ย เช่น สดัส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อยในอนาคต ราคาเสนอขายหุน้ IPO ทีอ่าจปรบัลดลงจากจ านวนหุน้ทีม่ากขึน้ รวมถงึ
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัทีส่อดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งนิทุนของบรษิทัฯ ในอนาคต 

 
 อย่างไรก็ตาม  เพื่อไม่ให้ขดัต่อแนวปฏิบตัิโดยทัว่ไปของบรษิัทที่เตรยีมการน าบรษิัทฯ  เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในการใหส้ทิธกิารจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแม่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  
 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการให้สทิธิแก่บรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิ             
เวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ในการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ไดก้่อนประชาชนทัว่ไป (Pre-emptive Rights) ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงันี้  

กรณีท่ี 1.   
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และเสนอขายใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ตามสดัสว่น (Pre-emptive Rights) อย่างไรกด็ ีหากจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 
68,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (Pre-emptive Rights) และผู้ถือหุ้นของบรษิัท ยูนิ            
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เวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ใชส้ทิธเิตม็จ านวน สดัส่วน Free Float ของบรษิทัฯ หลงัการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก
จะต ่ากว่าเกณฑ์การกระจายหุน้ของตลาดหลักทรพัยฯ์ ซึง่ก าหนดใหส้ดัส่วน Free Float ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของทุนช าระ
แลว้ภายหลงัการ IPO ดงันัน้ เพื่อไม่ใหข้ดัต่อเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีน
อกีจ านวน 57,000,000 หุน้ รวมเป็นการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 125,000,000 หุน้ และจดัสรร ดงันี้ 
 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 43,750,000 หุ้น (สีส่บิสามล้านเจด็แสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว ้ 
หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ ให้กบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (Pre-emptive 
Rights) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 81,250,000 หุน้ (แปดสบิเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื่นหุน้) มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) รวมกบัจ านวนหุ้นที่เหลอืจากการจดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นของบรษิัท     
ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (Pre-emptive Rights) ในขอ้ 1 เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

3. มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวได้ทุ กประการ          
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงราคา ระยะเวลาในการเสนอขายเป็นต้น และมีอ านาจที่จะเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยให้พิจารณาสภาวะตลาดเป็น
เกณฑ ์รวมทัง้ใหม้อี านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าว 
รวมถงึการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย การจดัท า ลงนาม สง่มอบ ซึง่ค าขออนุญาต 
หนงัสอืชีช้วน สญัญา และ/หรอื เอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรฐั 
และ/หรอื บุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการด าเนินการดงักล่าวไดทุ้กประการ 

 
หรอื กรณีท่ี 2. 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 68,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public 
Offering) ทัง้จ านวนตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 ไดอ้นุมตัไิว ้ดงันี้ 

 
1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 68,000,000 หุน้ (หกสบิแปดลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

(หา้สบิสตางค)์ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

2. มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวได้ทุกประการ            
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงราคา ระยะเวลาในการเสนอขายเป็นต้น และมีอ านาจที่จะเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยให้พิจารณาสภาวะตลาดเป็น
เกณฑ ์รวมทัง้ใหม้อี านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าว 
รวมถงึการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย การจดัท า ลงนาม สง่มอบ ซึง่ค าขออนุญาต 
หนงัสอืชีช้วน สญัญา และ/หรอื เอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรอื องค์กรของรฐั 
และ/หรอื บุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการด าเนินการดงักล่าวไดทุ้กประการ 
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โดยผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของทัง้ 2 กรณี สามารถสรุปไดด้งันี้ 

  
ตามมตกิารประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

ตามทีจ่ะเสนอในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้  
ครัง้ที ่1/2561 

เพิม่ทุน IPO หน่วย ไม่ม ีPre-Emptive Right วาระ 2 กรณี 1 วาระ 2 กรณี 2 

จ านวนหุน้เพิม่ทุน  (ลา้นหุน้) 68.00 
125.00 

((200/(1-(0.25/(1-
0.35))))-200) 

68.00 

จ านวนหุน้ทัง้หมด หลงั IPO (ลา้นหุน้) 268.00 325.00 268.00 
จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่
ประชาชน 

(ลา้นหุน้) 68.00 
81.25  

(125 - 43.75) 
68.00 

จ านวนหุน้ Pre-Emptive (ลา้นหุน้) 0.00 
43.75  

(0.35 * 125) 
0.00 

จ านวนหุน้ของ  
บจ.อเดลฟอส* 

(ลา้นหุน้) 0.00 28.88 0.00 

สดัสว่นการถอืหุน้โดย 
บจ.อเดลฟอส* 

(%) 0.00 8.89 0.00 

สดัสว่น Free Float  (%) 
25.37  

(68/268) 
29.58  

((125-28.88)/325) 
25.37  

(68/268) 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็เป็นการแสดงวธิคี านวน 

* บจ. อเดลฟอส เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ ธนัวาคม 
2560) ซึ่งหากได้รบัการจดัสรรหุ้น pre-emptive และใช้สทิธิเต็มจ านวน หุ้นที่ บจ. อเดลฟอส ถือในบริษัทจะไม่นับอยู่ใน
สดัสว่นหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อยภายใตเ้กณฑก์ารกระจายหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อยทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มา
ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

นายวชิยั  มหตัเดชกุล  ตวัแทนผูถ้อืหุน้   สอบถามต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการลงมตใินวาระที ่ 2  ว่าสามารถกระท าได้
โดยการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งเช่นน้ี  ตามกฎหมายสามารถกระท าไดใ้ช่หรอืไม่ 

นายปรตีิพร  ลมิอกัษร  ที่ปรึกษากฎหมายฯ   กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 2  นี้เมื่อคณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณามมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถกระท าการออกเสยีง
ลงคะแนนเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรอื ไม่เหน็ดว้ยทัง้ 2 กรณี หรอื งดออกเสยีง และในวาระนี้ทีป่ระชุมตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  เน่ืองจากเป็นการพจิารณาจดัสรรหุน้ 

และเมื่อไม่มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัระเบยีบวาระนี้  ผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัใิหด้ าเนินการหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในกรณีที ่2 รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่
ทุน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัรารอ้ยละของจ านวน
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย ตามกรณีท่ี 1 ให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial 
Public Offering) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดมิทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (Pre-emptive Rights) 

70,000,000 35 

เห็นด้วย ตามกรณีท่ี 2 ให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 68,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (Initial Public Offering) ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26  เมษายน 2561 
 

130,000,000 65 

ไม่เหน็ดว้ย ทัง้สองกรณี - - 
รวม 200,000,000 100 

งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

ประธานที่ประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีท่ีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหด้ าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท
ตาม กรณีที ่2 ทีก่ล่าวในวาระที ่2 ขา้งตน้ ดงันัน้ จะไม่มกีารเสนอวาระที ่3 และ วาระที ่4 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อไป ตามทีไ่ด้
ชีแ้จงไวก้่อนเริม่การประชุม และขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาวาระที ่5 ต่อไป 

วาระท่ี 5   พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มกีารลงคะแนนเสยีงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได ้
“ซกัถาม” “แสดงความคดิเหน็” หรอื “เสนอแนะ” โดยใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ชื่อและนามสกุล เพื่อทีป่ระชุมไดร้บัทราบและเพื่อบนัทกึใน
รายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/หรือ               
ค าเสนอแนะแก่บรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด ซกัถาม หรอื แสดงความเหน็  ผูด้ าเนินการประชุมจงึเชญิท่านประธานกรรมการบรษิทักล่าว
ปิดการประชุม 

ปิดประชุม 

นายจุมพล ส าเภาพล ประธานทีป่ระชุม กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทีเ่สยีสละเวลามาเขา้
ร่วมประชุมในวนัน้ี และไดก้ล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. 

 

   
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ / ประธานทีป่ระชุม 

( นายจมุพล  ส าเภาพล ) 
   

 

ลงชื่อ ...................................................  ผูบ้นัทกึการประชุม 

           (  นางนงนุช    พุ่มผล  ) 


