รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) หองวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรธัช โปษยานนท กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
เริ่มการประชุม
นายสักกะพงษ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กลาวแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม พรอมจํานวนหุน ดังนี้
ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม รวม 42 ราย นับจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 470,793,552 หุน คิดเปนรอยละ 75.64 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม
ตามกฎหมายและตามขอบังคับของบริษัท ขอ 25 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนประกอบดวยผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
รองประธานกรรมการบริษัท กลาวเปดประชุม พรอมทั้งกลาวแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร และตัวแทนของผูสอบบัญชี
ซึ่งมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรวมชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามตอที่ประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นายธีรธัช
โปษยานนท

2.

นายสักกะพงษ

บุญมี

3.

นายวีระพล

หรือตระกูล

4.

นายพลาคม

ชัยกิตติศิลป

5.
6.

นายจักรพันธุ
นางฐิติภรณ

ปาจารย
ศิลปะรัศมี
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กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
หนา 1

7.

นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต

กรรมการบริษทั /กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายชะฤทธิ์
พงศอนุตรี
กรรมการบริษทั
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายเกรียงไกร

ศิระวณิชการ

2.
3.
4.

ปลอดสุทธิ์
เกียรติวุฒิตระกูล
วัชรปญญาภรณ

นายประยูร
นางสาวนันทนชาอร
นางสาวกัญญณพัชญ

ปรึกษาทางการเงิน
จาก บริษัท เครดิตฟองซิเอร แคปปตอล ลิ้งค จํากัด
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท

นายสักกะพงษ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กลาวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละ
วาระ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด
ผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนทําเครื่องหมายในบัตรลงมติชองใดชอง
หนึ่งวา “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดมีการทําเครื่องหมายในชองลงคะแนน
เกินกวาหนึ่งชอง หรือมีการขีดฆา/แกไขเครื่องหมาย หรือขอความ โดยไมมีการลงลายมือชื่อกํากับไว บริษัทจะถือวาบัตร
ลงคะแนนดังกลาวเปนบัตรเสียและไมนํามาคํานวณเปนคะแนนเสียง
2. การลงมติที่ประชุมสําหรับแตละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามวามีผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียง
“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไมในแตละวาระ ในกรณีที่ทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ
“งดออกเสียง” ใหยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากทาน
ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล และแจงวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ กอนสอบถามหรือ
ใหความเห็นดวยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือใหความเห็นใหตรงตามวาระอยางกระชับ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน
รายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีคําถามที่ไมตรงกับ
วาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย” หรือ“ งดออกเสียง” แลวนําไปหักออก
จากจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ส ว นที่ เ หลื อ จะถื อ ว า เป น คะแนนเสี ย งที่ ล งคะแนนเห็ น ด ว ยในวาระนั้ น ๆ
4. การแจงผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจงใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จสิ้นการประชุม
หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใหตรงตาม
วาระนั้น ๆ
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โดยตั้งแตวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกลาวทั้งหมดถือเปนวาระที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุน
เพื่ อ นํ า มาใช ใ นกิ จ การในอนาคตของบริ ษั ท ดั ง นั้ น หากวาระใดวาระหนึ่ ง ไม ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
โดยจะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไมไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ บริ ษัทจะขอเก็ บใบลงคะแนนของผู ถือหุ นทุ กทา นคืนเมื่อ เสร็จสิ้ นการประชุ ม เพื่อ ใชเป นหลักฐานต อ ไป
โดยกรุณาสงมอบใหกับเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจาหนาที่ ณ ประตูทางออก
นายสักกะพงษ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให คุณธีรธัช โปษยานนท กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุ ม เพื่อดําเนินการและกํากับการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยกรรมการทุกทานจะรวมใหขอมูลที่เกี่ยวของตอไป
ประธานฯแจงขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมตามลําดับตอไป ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2562
ประธานฯแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย
และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท www.ventureinc.co.th เปนที่เรียบรอยแลว คณะกรรมการจึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว (ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทไดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ไวอยาง
ถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
ประธานฯสอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุน
ทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562

หนา 3

เห็นดวย

470,793,801

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

470,793,801

เสียง

คิดเปน

100.00

%

งดออก
เสียง

-

เสียง

คิดเปน

-

%

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเปน

-

%

ไมเห็นดวย
รวม

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 249 หุน
ประธานฯแจงตอที่ประชุมวา สําหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกลาวทั้งหมดถือเปนวาระที่เกี่ยวของและ
เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนํามาใชในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไมไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียด
ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
สําหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให นายสักกะพงษ บุญมี ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูใหขอมูล
กอนการพิจารณา วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6
ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหนาการดําเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติ
กลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหระยะเวลาดําเนินการเพื่อกลับมา
ซื้อขายไดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แลวนั้น จึงขอสรุปความคืบหนาในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑดังกลาวขางตน ดังนี้
เกณฑการพิจารณาการกลับมาซื้อขาย
1. สวนของผูถือหุน > 50ลานบาท
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ความคืบหนาในการดําเนินการ
ตามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
มีนาคม 2562 บริษัทมีสวนผูถือหุนจํานวน (12.37)
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางปรับปรุงสถานะ
การเงิ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยฯ

หนา 4

เกณฑการพิจารณาการกลับมาซื้อขาย
2.

ความคืบหนาในการดําเนินการ

มี กํ า ไรสุ ท ธิ และกํ า ไรสุ ท ธิ ใ นงวดสะสม อยูระหวางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจ
หลั ก ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การต อ ไปอย า งต อ เนื่ อ ง
ในอนาคตภายใตการจัดการของผูบริหารสวน
ใหญกลุมเดียวกันมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา
1 ป กอนยื่นคําขอ (พิจารณาจากงบการเงิน
ประจําป หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี)

3. ปรับโครงสรางหนี้ไดมากกวารอยละ 75 ของ บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้และไดชําระ
มูลหนี้ทั้งหมด
หนี้ทั้งหมดภายใตแผนฟนฟูกิจการในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558
4. ตลท.เห็นวาบริษัทมีฐานะการเงินและผลการ บริษัทอยูระหวางปรับปรุงฐานะทางการเงินและ
ดําเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัท ผลการดําเนินงาน
ไปอยางตอเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสด
ของกิจการประกอบดวย
5. มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการดํารง โปรดพิจารณาเกณฑการดํารงสถานะเปนบริษัท
สถานะเปนบริษัทจดทะเบียนกอนขอพนเหตุ จดทะเบียน*
เพิ ก ถอนยกเว น เรื่ อ งการกระจายการถื อ หุ น
รายยอย
6.

สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ฟ น ฟู กิ จ การ ศาลไดมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัท
ตามกฎหมายว า ด ว ยล ม ละลาย บริ ษั ท ต อ ง แลวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ออกจากการฟนฟูกิจการผานศาล
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หนา 5

*เกณฑคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะ

ความคืบหนาในการดําเนินการ

1. การบริหารงาน
ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตองมีคุณสมบัติ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ
ตามที่กําหนด

บริษัทมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

- มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม หรื อ
ลัก ษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จ ะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการ ตาม พรบ.
มหาชน, หลักเกณฑที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด
- ไม เ ป น บุ ค คลที่ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพยกับ ตลท. ตลอดจน
หนั ง สื อ เวี ย นที่ กํ า หนดให ถื อ ปฏิ บั ติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบร า ยแรงต อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ห รื อ การ
ตั ด สิ น ใจของผู ถื อ หุ น หรื อ ผู ล งทุ น หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย
2. มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี

มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น

- คณะกรรมการอิ ส ระ (> 1/3 ของจํ า นวน กรรมการตรวจสอบ 3 ทานแลว
BOD และมี อ ย า งน อ ย 3 คน คุ ณ สมบั ติ ต าม
ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อยางนอย 3 คน
มีคุณสมบัติตาม ตลท.)
3. มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ต.ล.

บริษัทไดแต งตั้ง สํานัก งาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ
เอท เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เป น ผู ส อบ
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แลว
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ป จ จุ บั น บริ ษั ท อยู ร ะหว า งปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.
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หนา 6

*เกณฑคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะ

ความคืบหนาในการดําเนินการ

5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยตองไมมีความ เปนไปตามเกณฑ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ตามที่ กํ า หนดใน
ประกาศ ก.ล.ต.
6. การกระจายผูถือหุนรายยอย

เปนไปตามเกณฑ

- จํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย
- อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย
ไมนอยกวา 20% ของทุนชําระแลว
7. มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย

อยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับเกณฑการพิจารณาวาดวยเรื่องการมีกําไรสุทธิ และกําไร
สุทธิในงวดสะสม จากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง
ในอนาคตภายใตการจัดการของผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป กอนยื่น
คําขอ จะเห็นไดวาบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทมีงาน 2 ประเภทคือ การบริหารหนี้ดอย
คุ ณ ภาพ และบริ ก ารติ ด ตามหนี้ สิ น โดยกลุ ม ผู บ ริ ห ารชุ ด ใหม ไ ด เ ข า มาบริ ห ารงานโดยมี ก ารปรั บ ลด
คาใชจายที่ไมจําเปนออก การสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน ชวงเดือนสิงหาคม 2561 กลุมผูบริหารชุด
ใหมไดเขามาบริหารงานอยางจริงจัง ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากกราฟวามีการปรับลดคาใชจายลง สําหรับการ
เพิ่มรายไดบริษัทไมสามารถดําเนินการไดมาก เนื่องจากบริษัทไมมีเงินทุ นที่จ ะไปซื้อหนี้ดอ ยคุณภาพ
สําหรับงานบริการติดตามหนี้สินบริษัทมีความจําเปนตองใชแหลงเงินทุนเพื่อวางเงินมัดจํา บริษัทไมมีแหลง
เงินทุนอื่นใดจึงมีความจําเปนตองขอกูยืมเงินจากกรรมการบริษัทเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และที่
ผานมาบริษัทไดมีการยื่น Profile เพื่อเสนอรับงานบริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งทุกหนวยงานตองมีนัดเพื่อ
เขามาเยี่ยมชมบริษัท หลายบริษัทที่ยื่น Profile บริษัทก็มีคุณสมบัติไมผานเกณฑเงื่อนไขสวนของผูถือหุน
ตองปนบวกโดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางรายชื่อหนวยงานที่บริษัทเสนองานบริการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตลาดหลักทรัพยฯเปดใหซื้อขายหลักทรัพยที่ถูก SP มานาน
เปนการชั่วคราวระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยใหซื้อดวยบัญชี Cash Balance โดยมีที่มา
จากขาวตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้
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หนา 7

ลําดับ ชื่อยอ
1 IEC
2 LVT
3 YNP

กลุมบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยเพิกถอนหุน สามัญ เปดซื้อขายหลักทรัพย
บมจ.อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง
บมจ.แอล.วีเทคโนโลยี
1-9 ก.ค.62
บมจ.ยานภัณฑ

ลําดับ ชื่อยอ
กลุมบริษัทที่ถูก SP มานาน
เปดซื้อขายหลักทรัพย
1 A5
บมจ.แอสเซท ไฟว กรุป
2 BLISS
บมจ.บลิส-เทล
3 BUI
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
4 CHUO
บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)
5 EARTH
บมจ.เอ็นเนอรยี่ เอิรธ
6 GSTEL
บมจ.จี สตีล
7 IFEC
บมจ.อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น
8 KC
บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอรตี้
1-31 ก.ค. 62
9 KTECH
บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น
10 NBC
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
11 NMG
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
12 POLAR
บมจ.โพลาริส แคปปตัล
13 PRO
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999)
14 STHAI
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
15 TSF
บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว
16 WR
บมจ.วีรีเทล
หมายเหตุ ลําดับ 1-9 12-14 และ 16 เปนบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งอยูระหวางแกไขใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
ซึ่งจะเห็นไดวาไมปรากฎชื่อของบริษัทอยูในกลุมที่ตลาดหลักทรัพยฯประกาศเปดใหซื้อขายหลักทรัพย
ที่ถูก SP มานาน เนื่องจากบริษัทเคยไดรับอนุญาตใหเปดซื้อขายหลักทรัพยมากอน จึงไมเขาหลักเกณฑ
ดังกลาว และมีกลุมบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยเพิกถอนหุนสามัญ จํานวน 3 บริษัท จึงเปนที่มาของการเรียก
ประชุมวิสามัญอยางเรงดวน เพื่อตองการที่จะปรึกษาหาแนวทางการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
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หนา 8

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบรายไดและคาใชจา ยตั้งแตเดือนมกราคม 2560 – พฤษภาคม
2562 ดังนี้

จากกราฟดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยลดลงและรายได มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
ตามลําดับ แตสําหรับตัวเลขทางบัญชีบริษัทมีผลขาดทุนมากเนื่องจากเดิมบริษัทมีการลงทุนมาก แตไมมี
การดําเนินการ ทําใหตองมีการบันทึกดอยคาสินทรัพย (Impairment of assets) และมีการบันทึกการตัด
บัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ (Write-Off) สําหรับเรื่องดังกลาวฝายบริหารไดมีการปรึกษากับทางผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ป รึกษาทางการเงิน เพื่อ เรงหาวิ ธีป รับลดตัว เลขดังกลาว สํา หรับ การ
ดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีการยื่นเสนองานบริการไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว ดังนี้
ลําดับ
1

รายชื่อหนวยงานที่บริษัทเสนองานบริการ

สถานะ

2

บริษัท บริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไดงานแลว
จํากัด (IAM)
บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด (SKL) (งาน Skip)
ไดงานแลว

3

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากัด (TIL) (งานลงพื้นที่)

4

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KK)

ไดงานลงพื้นที่แลว (ปจจุบันของาน
ติดตามทวงถามในสวน Bucket1
อยูระหวางรอผล)
รอรับงานเดือน ส.ค. 62

5

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด (KTBL)

อนุมัติแลว รอทําสัญญา

6

บริษัท ทรูฟนแทค จํากัด (True Fintech)

รอทําสัญญา
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หนา 9

ลําดับ
7
8
9

รายชื่อหนวยงานที่บริษัทเสนองานบริการ

สถานะ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รอผล
(TRUE CORPORATION)
บริษัท ยันมาร แคบปตอล (ไทยแลนด) จํากัด (Yanmar) รอผล
รอผล

10

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(งานแกไขหนี้ NPL และบัตรเครดิต)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB)

11

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) (SCB)

รอผล

12

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOB)

รอผล

13

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (CIMB)

รอผล

14

บริษัท บริหารสินทรัพย มหานคร จํากัด

รอผล

15

บริษัท ไทยพาณิชย ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (SCBL)

รอผล

16

บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมยอม(บสย.)

รอผล

17

ธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน) (GSB)

รอยื่น Proposal เดือนต.ค.62

18

บริษัท ไทยโอริกซลีสซิ่ง จํากัด

งานฟองคดี มีงานนอย

19

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด (BMW)

20

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ าศัย (SMC)

21

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
แหงประเทศไทย (SME)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) (BAY)

เปนงานยึดรถอยางเดียว
ทําแลวไมคุมคาใชจาย
ไดเสนอราคาเจาหนาที่ภาคสนาม
เพิ่มจาก (SMC)
เสนอไมไดติดเรื่องงบการเงินติดลบ

22

รอผล

เสนอไมไดติดเรื่องงบการเงินติดลบ

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะหาผลิตภัณฑอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพและงานบริการติดตาม
หนี้สิน เชน การทําสินเชื่อพิโกไฟแนนซพลัส ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนสินเชื่อเอนกประสงคใชจายยามฉุกเฉินหรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยใหกูรายละไมเกิน100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ และ
คาธรรมเนียมอื่นใดรวมกันแลวไมเกิน 36% ตอป (Effective Rate) มีคาใชจายในการดําเนินการไมมาก ซึ่งบริษัทมี
ผูเชี่ยวชาญในการดําเนินการ และมีการเตรียมแผนการดําเนินการเพื่อรองรับการดําเนินงานสําหรับเรื่องดังกลาวแลว
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หนา 10

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ประธานเจาหนาที่บริหาร ใหขอมูลกอนการพิจารณา วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ปรากฎวา มีผูถือหุน
สอบถาม ดังนี้
นายสุวรรณ เดชะรินทร และ
สอบถามดังนี้
นางสาวณัชชา เลาวหวิโรจน
ผูถือหุนสามารถเขาไปดูทรัพยสินที่เหลือของบริษัทไดหรือไม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ผูถือหุนของบริษัท
เรื่องการเพิ่มทุน
นายสักกะพงษ บุ ญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ชี้แจงขอมูลดังนี้
ผูถือหุนสามารถเขาไปดูทรัพยสิน การทํางาน หรือชวยแนะนํา เสนอแนะไดตลอดเวลา

นายพิสฐิ ธรรมาธิวัฒน
ผูถือหุนของบริษัท

เสนอแนะวากรรมการตองมีการทําแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการระดมทุนในครั้งนี้
และสอบถามดังนี้
1. จํานวนเงินกูยืมเงินกรรมการ และภาระดอกเบี้ย/เดือน ทัง้ หมดเปนจํานวนเงินเทาไร
และมีแผนที่จะคืนเงินกูยืมกรรมการอยางไรเมื่อไดเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้
2. พอรตสินเชื่อของบริษัทมีมูลคาเทาไร บริษัทจะเพิ่มพอรตสินเชื่อเปนเทาไร และตองใช
เงินลงทุนในธุรกิจเปนจํานวนเทาไร

นายสักกะพงษ บุ ญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ชี้แจงขอมูล ดังนี้
1. บริษัทและบริษัทยอยมีการกูยืมเงินกรรมการ ณ วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จํ า นวน 36.30 ล า นบาท มี ด อกเบี้ ย ต อ เดื อ นประมาณ 200,000 บาท (อั ต รา
ดอกเบี้ย 6.65% ตอป) โดยบริษัทจะนําเงินที่เหลือจากการคืนเงินกูยืมกรรมการ
พรอมดอกเบี้ย เพื่อทําสินเชื่อพิโกไฟแนนซพลัส ไมเกิน 10 ลานบาท และเพื่อเปน
เงินค้ําประกันสําหรับการรับงานบริการติดตามหนี้
2. สําหรับพอรตสินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมูลคาคงเหลือ
จํานวน 640,264 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มพอรตสินเชื่อภายหลังจากที่
ไดรับอนุมัติการเพิ่มทุนแลว

นายฮั้งใช อัคควัสกุล
ในนามชมรมผูถอื หุนไทย
ภายใตสมาคมผูถ ือหุนไทย
ผูรับมอบฉันทะจาก
ั น สุจริตพงศ
นายกิตติวฒ

เสนอแนะใหมีการบันทึกขอมูลการสอบถามในที่ประชุม และสอบถามดังนี้
1. การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ผานมาเปนจํานวนเงิน ราคา และอัตราสวนเทาไร
2. บริษัทจะมีการกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เมื่ อ ใด และกรณี มี หุ น คงเหลื อ จากการจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จะดํ า เนิ น การ
อยางไร
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หนา 11

นายสักกะพงษ บุ ญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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กลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ สําหรับการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 บริษัทไดมีการบันทึกขอมูลการสอบถามของผูถือหุนไวในรายงานการ
ประชุมแลว ซึ่งสวนใหญเปนคําถามเดียวกันคือเรื่องแผนการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทไดชี้แจงแลวในวาระที่ 2 เรื่ องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษั ท
สํา หรับ วาระอื่ น ๆ ประธานฯได ส อบถามต อ ที่ป ระชุม ว า มี ผู ถือ หุ นท า นใดต อ งการ
ซั ก ถามประการใดหรื อ ไม ปรากฎว า ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใดสอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ประธานจึงเสนอใหมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการบันทึกขอมูลการสอบถาม
ของผูถือหุนในรายงานการประชุม สําหรับการประชุมในทุกครั้ง และเผยแพรในเว็บไซต
ของบริษัทตอไป และชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 บริษัทเสนอใหมีการพิจารณา
เพิ่มทุนจํานวน 2,500 ลานบาท ราคาขายตอหุน 0.05 บาท ในอัตราสวน 1 หุน
สามัญเดิมตอ 4 หุนสามัญใหม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ปรากฎวามีผูถือหุนบางสวน
ไมเห็นดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวจึงขอถอนวาระดังกลาว และ
เห็ น สมควรจะนํ า เสนอวาระที่ เ กี่ ย วข อ งและเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น และการ
เพิ่มทุนอีกครั้งในการประชุมวิสามัญผูถือหุน
2. สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 บริษัทมีความประสงคจะจัดสรร
หุน สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให กับ ผู ถื อ หุ น เดิ ม ก อ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความโปร ง ใส เป น ไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทจะมีการกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยกําหนดวันจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทําการ) กรณี
ที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการ
ถือหุนเดิม ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมหนาที่ 4-6 ตามที่บริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนกอน
การประชุมแลว

หนา 12

นายสุวรรณ เดชะรินทร
ผูถือหุน

สอบถามดังนี้
1. ทรัพยสินดอยคาที่ตองทําการปรับปรุงบัญชีมียอดที่ตองมาปรับลดผลกําไรในอนาคต
อีกประมาณกี่ลานบาท
2. การลงบัญชีในอดีตที่ไมถูกตองใชหรือไม
3. ขอมูลภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชีปจจุบันมีมูลคาเทาไร สําหรับที่เปนมูลคา
ของบริษัทเทาใด

นายสักกะพงษ บุ ญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ชี้แจงขอมูล ดังนี้
สําหรับการลงบัญชีในอดีต เนื่องจากทีมผูบริหารชุดใหมเพิ่งเขามา ในขณะนั้นมีผูสอบบัญชี
จากบริษัท ไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ก.ล.ต แลว นาจะลงบัญชีถูกตองแลว

นายธีรธัช โปษยานนท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
สําหรับการลงบันทึกบัญชี ผูบริหารชุดเดิมมีความเห็นวาธุรกิจติดตามหนี้ประเภทเดียว
ไมสามารถนําบริษัทเขา Resume Stage ได จึงมีนโยบายเขารวมทุนในบริษัทอื่น
มีการลงทุน และซื้อใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถามหนี้ซึ่งภายหลังจาก
การรวมทุนและลงทุนแลว ปรากฎวา มีผลการดําเนินงานที่ไมดี ประกอบกับไมคอยมี
การเคลื่อนไหว ซึ่งมาตรฐานทางบัญชีถาสินทรัพยที่ไดมาไมมีมูลคา บริษัทจึงตองมี
การบันทึกการดอยคาตามมาตรฐานบัญชี

นางสาวนันทนชาอร
เกียรติวุฒิตระกูล
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน

ชี้แจงขอมูล ดังนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินดอยคาในสวนพอรตสินเชื่อที่ตองทําการปรับปรุงบัญชี
ณ วั นที่ 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2562 มี ยอดที่ ตองมาปรั บลดผลกําไรในอนาคต ประมาณ
1 ลานบาท และขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอย
มีภาษีเงินไดเหลือใชสิทธิ์อยูประมาณ 162.90 ลานบาท จากเดิมในรอบงบของป 2560
จํานวน 3,746.59 ลานบาท รายการดังกลาวจะมีการตัดลดลงทุกป ในรอบปงบป 2562
ถาไมไดใชสิทธิ์ของงบการเงิน ในรอบป2557 อีก 94.50 ลานบาท จะถูกตัดออกไปในรอบงบ
สิ้นป 2562
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นายกิตติวฒ
ั น สุจริตพงษ
ผูถือหุน

สอบถามดังนี้
1. ภายหลังจากที่บริษัทมีการเพิ่มทุนแลว รายการการบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้เปน
หนี้สูญ (Write-off) สามารถ Write-off ไดมากนอยเพียงใด
2. การวิเคราะหตนทุนการบริหารฟกซโกไฟแนนซ หลังจากหัก NPL หรือดอกเบี้ยจายแลว
บริษัทมีการลงทุนประมาณ 3-5 ลานบาท ถือวามีกําไรหรือไม

นายธีรธัช โปษยานนท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงขอมูล ดังนี้
บริษัทจะดําเนินการบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ (Write-off) กอนการเพิ่มทุน
เพื่อใหแสดงฐานะการเงินเปนบวก สําหรับการ Write-off ทางฝายบริหารตองหารือกับ
ผูสอบบัญชีอีกครั้งวาเห็นสมควรจะ Write-off มากนอยเพียงใด

นายประยูร ปลอดสุทธิ์
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

ชี้แจงขอมูล ดังนี้
การวิเคราะหตนทุนการบริหารฟกซโกไฟแนนซพลัส หลังจากหัก NPL หรือดอกเบี้ยจายแลว
กรณีบริษัทมีการลงทุนประมาณ 3-5 ลานบาท บริษัทยังคงมีกําไรภายหลังจากหักตนทุนคงที่
ตนทุนแปรผัน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว บริษัทจะมีกําไรประมาณ
9 แสนบาท กรณีบริษัทลงทุนประมาณ 10 ลานบาท บริษัทจะมีกําไรประมาณ 1.9 ลานบาท
โดยมี กลุ ม ลูก คา เปา หมาย อาทิ ลู กจ าง กทม.และ ของหนว ยงานราชการ ลู กจ า ง
พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป คนขับรถจักรยานยนตรับจาง เปนตน

ภายหลังจากตอบขอซักถามใหกับผูถือหุนแลว ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจงตอที่ประชุมเพื่อเขา
สูการพิจาณาวาระที่ 2 ทั้งนี้ กอนการพิจารณา ประธานฯแจงตอที่ประชุมวา สําหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกลาว
ทั้งหมดถือเปนวาระที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนํามาใชในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระ
ใดวาระหนึ่ง ไม ได รับ การอนุมัติ จากที่ ประชุม ผูถื อหุ น โดยจะถือ วา การพิจ ารณาอนุ มัติ ในเรื่อ งต าง ๆ ตามที่ ป รากฏ
รายละเอียด ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในจํานวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียน เดิมจํานวน 187,698,636.44 บาท เปนจํานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28
บาท ซึ่ ง เป น หุ น ที่ ค งเหลื อ จากการจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (General
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2558
สําหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให นายสักกะพงษ บุญมี ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูใหขอมูล
สําหรับวาระนี้
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ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท 187,698,636.44 บาท
มีหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปนหุนที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกําหนดวา
บริ ษั ท จะเพิ่ ม ทุ น จากจํ า นวนที่ จ ดทะเบี ย นไว แ ล ว โดยการออกหุ น ใหม เ พิ่ ม ขึ้ น ได เ มื่ อ หุ น ทั้ ง หมดได
ออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปน
หุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
คณะกรรมการมีความเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรให
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 187,698,636.44 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนใหม 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุน
จดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปน
หุนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประธานฯสอบถามตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุน
ทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยวา
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทไมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในจํ านวน 13,412,000.00 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม จํา นวน 187,698,636.44 บาท เปน จํา นวน
174,286,636.44 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย

320,778,502

เสียง

คิดเปน

68.10

%

ไมเห็นดวย

150,296,100

เสียง

คิดเปน

31.90

%

รวม

471,074,602

เสียง

คิดเปน

100.00

%

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปน

-

%

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเปน

-

%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 280,801 หุน
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ทั้งนี้ ตั้งแตวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกลาวทั้งหมดถือเปนวาระที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนํามาใช
ในกิจการในอนาคตของบริษัท เนื่องจากวาระที่ 2 ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะถือวาการพิจารณาอนุมัติใน
เรื่องตาง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย ดังนี้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
174,286,636.44 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 522,859,909.32 บาท โดยออกหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 1,244,904,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น
348,573,272.88 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานฯแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดพิจารณาวาระครบถวนแลว สวนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัท
ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณาและไมมีขอซักถามอีก ประธานฯจึงกลาวขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา
11.30 น
ผูบันทึกการประชุม นางสาวกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ
เลขานุการบริษัท

.
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(ลงชื่อ)…………………………….....……ประธานในที่ประชุม
(นายธีรธัช โปษยานนท)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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