
การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที1/2564
วนัที 25 มิถนุายน 2564

เวลา 13:30น. -14:30น.

• ณ โถงห้องประชุม ชนั 1 บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั สาํนักงานท่าข้าม

• ผา่นสืออีเลก็ทรอนิกส ์ด้วยระบบ Google Meet  



กระบวนการประชุมผ่านสืออีเลก็ทรอนิกส ์มีดงันี

• การแสดงตนของผูร้่วมประชุมผา่นสอือเีลก็ทรอนิกสก์่อน

ร่วมประชมุ

• มกีารสอืสารได ้2 ทาง ทงัภาพและเสยีง

• เขา้ถงึเอกสารประกอบการประชมุของผูร่้วมประชมุ

• การลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชมุทงัเปิดเผย และลบั

(หากม)ี

• การจดัเกบ็ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทเีกยีวขอ้งกบัการประชมุ

ผา่นสอือเีลก็ทรอนิกส ์ทงัเสยีงและภาพ ตลอดระยะเวลา

การประชมุของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

• จดัเกบ็ขอ้มลูจราจรของอเีลก็ทรอนิกสข์องผูร้่วมประชุม

ทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน

• แจง้เหตุขดัขอ้งในระหวา่งการประชุม



แนะนําคณะกรรมการบรษิทั

1. ศ.นพ.อุดมศลิป์ ศรแีสงนาม   ประธานกรรมการบรษิทั (ทาํหน้าทปีระธานทปีระชมุ)

2. นายพชิติ บูรพวงศ ์   กรรมการ (รองประธานกรรมการ)

3. นายศกัดา ศรแีสงนาม    กรรมการและประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

4. นายประวทิย ์ศรแีสงนาม     กรรมการและประธานเจา้หน้าทสีายงานการลงทุน

5. นายปิยวงศ ์ศรแีสงนาม    กรรมการและประธานเจา้หน้าทสีายงานปฏบิตักิาร

6. นางคงศกัด ิศรบีนฟ้า     กรรมการบรษิทั

7. นายสุเมธ  คุโณภาสวรกุล   กรรมการบรษิทั

8. นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ   กรรมการตรวจสอบ  

10. นายสุเมธ เลศิตนัตสิุนทร    กรรมการตรวจสอบ

11. นายคณุวฒัน์ โรจนกตญั  ู   กรรมการตรวจสอบ



การใช้บตัรลงคะแนน และ ข้อปฏิบติัในการประชุมกรณีมีข้อซกัถามในแต่ละวาระ



1.กรุณายกมอืขนึ 

2.รอท่านประธานในทปีระชุมอนุญาต 

3.จนท.จะนําไมโครไฟนไปใหก้่อนจะซกัถาม 

4.แจง้ชอื-นามสกุล จํานวนหุน้ของท่าน หรอืในกรณทีที่านรบัมอบฉนัทะมา  ใหร้ะบุชอื-นามสกุล ของผูม้อบฉนัทะ

ดว้ย 

ทงันเีพอืทจีะไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น

กรณีมีข้อซกัถามระหว่างวาระ



รบับตัรลงคะแนน 3 ใบ ***ทงันผีูถ้อืหุน้ท่านใดไมไ่ดย้ก

มอืบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ย

ในวาระนนัๆ ***

ผูถ้อืหุน้ทไีดล้งทะเบยีนทจีดุลงทะเบยีนเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทงัหมด 3  ใบ (ยกตวัอย่างใหผู้ถ้อืหุน้ด)ู เพอืใหก้ารประชุม

ดาํเนินไปอย่างรวดเรว็สําหรบัการลงคะแนนในแต่ละวาระนนัขอใหท้่านท ีไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสียง กรุณายกมอืขนึ และทํา

เครอืงหมาย  หน้าขอ้ความ ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงจะมเีจา้หน้าทเีดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่านค่ะ ทงันีผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่ได้

ยกมือบริษทัฯ จะถือว่าท่านเหน็ด้วยในวาระนันๆ ค่ะ

 ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง



ระเบียบวาระการประชุม มดีงัต่อไปนี

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั ประจาํปี 2564 ประชมุเมอืวนัท ี30 เมษายน 2564

วาระท ี2 พจิารณาลงมตพิเิศษอนุมตักิารแปรสภาพ บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั  จาก บรษิทัจาํกดั เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั

วาระท ี3 พจิารณาลงมตพิเิศษอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ชอืบรษิทั วตัถุประสงคจ์งัหวดัทตีงัสาํนกังานของ 

            บรษิทั การเพมิทุนจดทะเบยีน การเปลยีนแปลงมลูคา่หุน้ทตีราไว ้เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็น

            บรษิทัมหาชนจาํกดั

วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทั เพอืเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

วาระท ี5 พจิารณาลงมตพิเิศษอนุมตัยิกเลกิขอ้บงัคบัฉบบัเดมิและพจิารณาอนุมตัใิหใ้ชข้อ้บงัคบัของบรษิทัฉบบัใหม่ของบรษิทั เพอืให้

สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั

วาระท ี6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัคณะกรรมการบรษิทั กําหนดอํานาจ หน้าทแีละความรบัผดิชอบ และกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนั

บรษิทั

วาระท ี7 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2564



ระเบียบวาระการประชุม มดีงัต่อไปนี

วาระท ี8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตงัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีปี 2564

วาระท ี9 พจิารณาอนุมตักิารนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI)

วาระท ี10 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี



วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้

สามญั ประจําปี 2564 ประชุมเมอืวนัที

            30 เมษายน 2564

การลงมติ

วาระนีตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



วาระท ี2 พิจารณาลงมติพิเศษอนุมตัิการแปรสภาพ บริษัท 

เจริญอุตสาหกรรม จาํกัด จาก บริษัทจาํกัด เป็น 

บริษัทมหาชนจาํกดั

การลงมติ

วาระนตีอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมต่าํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระท ี3 พิจารณาลงมติพิเศษอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท 

ไดแ้ก่ ชือบริษัท วัตถุประสงค ์จังหวดัทีตงัสาํนักงานของบริษัท การ

เพิมทุนจดทะเบียน การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ เพือให ้

สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพจากบริษัทจาํกดัเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั

การลงมติ

วาระนตีอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมต่าํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริคณหส์นธิ

ข้อ

การแก้ไข

1. บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และมชีอืภาษาองักฤษว่า “CHINHUAY PUBLIC 

COMPANY LIMITED”

2. บรษิทัมคีวามประสงคท์จีะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน

3. แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทั

4. (1) เปลยีนมลูคา่หุน้ทตีราไวจ้ากเดมิ 10 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ ทําใหจ้าํนวนหุน้ปรบั

เพมิขนึจากเดมิ 32,000,000 หุน้ เป็น 640,000,000 หุน้ และ

(2) เพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 80,000,000 บาท จากเดมิ 320,000,000 บาท เป็น 400,000,000 

บาท ดว้ยการออกหุน้สามญัจํานวน 160,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกนั

5. ทตีงัสาํนกังานใหญ่ ตงัอยูท่ ีกรุงเทพมหานครฯ



วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุนของ

บริษัท เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

การลงมติ

วาระนตีอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



การจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนทงัหมด 160,000,000 หุน้ (หนงึรอ้ยหกสบิลา้นหุน้) ของบรษิทัเพอืเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครงัแรก 

หรอื IPO (Initial Public Offering) โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงัน ี(อา้งองิตามประกาศ ทจ 40/2557 และหนงัสอืเวยีน

กลต.จท.ว.26/2560) 

เสนอขายให้แก่ สดัส่วน รายละเอียด

1. ผูม้อุีปการคุณ ไมเ่กนิ 15% ของจํานวนหุน้ IPO “ผูม้อุีปการคณุ” หมายถงึบุคคลทสีรา้งประโยชน์อยา่งชดัเจนใหก้บับรษิทั เชน่ ลูกคา้ 

คูค่า้ (บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล)

2. บุคคลทมีคีวามสมัพนัธ ์

(RP) และพนักงาน (EM) 

ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

รวมกบัสดัสว่นการจดัสรรใหผู้ม้อุีปการคุณแลว้

ไมเ่กนิ 25% ของจํานวนหุน้ IPO

บุคคลทมีคีวามสมัพนัธ ์(RP) ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ

ควบคุม บรษิทัใหญ่ และผูท้เีกยีวขอ้ง 

พนักงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทยีงัคงสภาพพนกังานอยู ่ณ วนัเสนอขาย

3. ประชาชน ไมน้่อยกว่า 75% ของจํานวนหุน้ IPO และรวม

กบัจาํนวนหุน้สามญัทเีหลอืจากการจดัสรรสว่น

ท ี1 และส่วนท ี2

เสนอขายแกป่ระชาชน



ทงัน ีใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร มอีํานาจพจิารณา

กําหนดรายละเอยีดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว เชน่

1) การจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนเป็นครงัเดยีวหรอืเป็นคราวๆ การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย การชาํระคา่หุน้ การ

กําหนดนิยามคาํว่า “ผูม้อุีปการคณุ” รวมถงึเงอืนไขและรายละเอยีดอนืๆ ทเีกยีวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว

2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง ลงนาม และสง่มอบเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว รวมทงั

ดาํเนินการตา่งๆ อนัเกยีวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุน และการแตง่ตงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ทปีรกึษาตา่งๆ

3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทจีาํเป็นและเกยีวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว ซงึรวมถงึการตดิตอ่ และการ

ยนืคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอํีานาจในการดําเนินการอนืใดอนัจําเป็นและสมควรเกยีวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว ทงัน ี

ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง



วาระท ี5 พิจารณาลงมติพิเศษอนุมัติยกเลิกขอ้บังคับฉบับ

เดิมและพิจารณาอนุมัติใหใ้ช้ขอ้บังคับของบริษัท 

ฉบับใหม่ เพือใหส้อดคล้องกับการแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจาํกดั

การลงมติ

วาระนตีอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมต่าํกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระท ี6 พิจารณาอนมุตัิแต่งตงัคณะกรรมการบริษัท กาํหนด

อาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบ และ กรรมการผู้

มีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท

การลงมติ

วาระนตีอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



การแปรสภาพบริษัทจาก

บริษัท เ ป็นบริษัทมหาชน

จํากดัมผีลให้คณะกรรมการ

ชุดเดิมของบริษัทสินสภาพ

ไป  ดังนั น  จึง ต้อ งมีก า ร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แต่งตงักรรมการของบริษัท

ใหม่ ตลอดจนกําหนดชือ

กรรมการทีมีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทั

กรรมการ ตาํแหน่ง

1.  ศ.นพ.อุดมศลิป์ ศรแีสงนาม ประธานกรรมการบรษิทั

2.  นายพชิติ บูรพวงศ ์ รองประธานกรรมการบรษิทั

3.  นายศกัดา ศรแีสงนาม กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

4.  นายประวทิย ์ศรแีสงนาม กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทฝ่ีายลงทุน

5.  นายปิยวงศ ์ศรแีสงนาม กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทฝ่ีายปฏบิตักิาร

6.  นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล กรรมการ

7.  นายคงศกัด ิศรบีนฟ้า กรรมการ

8.  นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

9.  นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

10. นายสุเมธ เลศิตนัตสิุนทร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

11. นายคุณวฒัน์ โรจนกตญั  ู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ



กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

กําหนดใหผู้ม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทั 3 ท่าน คอื (1) นายศกัดา ศรแีสงนาม 

(2) นายประวทิย ์ศรแีสงนาม และ (3) นายปิยวงศ ์ศรแีสงนาม ซงึมเีงอืนไขลง

นามผกูพนับรษิทัจาํนวน 2 ใน 3 ท่าน



วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

สาํหรบัปี 2564

การลงมติ

วาระนีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมต่าํกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม



1. ค่าตอบแทนประจาํเป็นรายเดือน : ใหค้งค่าตอบแทนรายเดอืนในอตัราเดมิเท่ากบัปี 2563 ดงันี

ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ/อนุกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการประจาํปี 2564 โดยขออนุมตัหิลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนทเีป็นเงนิโบนสักรรมการและอนุกรรมการทงัคณะ 

ประจาํปี 2564 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณารวมทงัสินไม่เกิน 10 ล้านบาท และพจิารณาร่วมกนัเพอื

จดัสรรโบนสัจาํนวนดงักล่าว

3.   ค่าตอบแทนอืน ๆ ไมม่ผีลประโยชน์อนืใดนอกจากนี



วาระท ี8  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบรษัิท

                และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564

การลงมติ

วาระนีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษทั

รายการ 2563 2564

(ปีทีเสนอ)

เพมิขนึ

(บาท)

1. คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 1,450,000 1,450,000 -

2. คา่สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส  ละ 

350,000 บาท

 1,050,000 1,050,000 -

3. รวมค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั 2,500,000 2,500,000 -

หน่วย : บาท



ข้อมูลเพิมเติม

1. ชอืและสาํนักงานสอบบญัช ีเหน็ควรเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน 

อวีาย จาํกดั (EY) คนใดคนหนึงตามรายชอืดงัต่อไปนี 

1. น.ส.สมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5872

2. น.ส.อรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4807

3.  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972

4. น.ส.พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4521



3. การใหบ้รกิารบรษิทัอนื บรษิทั สํานักงาน อวีายจาํกดั ไมม่กีารใหบ้รกิารอนืแก่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยของกจิการ

4. ในกรณีทผีูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ ใหบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชทีไีดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รายอนืทอียูใ่นสาํนกังาน

บญัชขีองตนเป็นผูท้ําหน้าทแีทน

2. ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั ซงึเสนอสอบบญัชบีรษิทัฯ ไมม่ี

ความสมัพนัธแ์ละไมม่สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั



วาระท ี9    พจิารณาอนุมตักิารนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)

การลงมติ

วาระนีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



วาระท ี10  พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี




