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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 2/2562
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้ องวีไอพี 1 ชัน้ 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยมีนายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เวนเจอร์
อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
เริ่มการประชุม
นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวแจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม พร้ อมจานวนหุ้น ดังนี ้ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ในขณะที่เริ่ มประชุม รวม 33 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 284,801,898 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 45.75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 25 ที่กาหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯกล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังกล่
้ าวแนะนากรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562
เพื่อร่วมชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสักกะพงษ์
บุญมี
2.

นายวีระพล

หรื อตระกูล

3.
4.
5.
6.

นายพลาคม
นายจักรพันธุ์
นางฐิ ติภรณ์
นางสาวจารุวรรณ

ชัยกิตติศิลป์
ปาจารย์
ศิลปรัศมี
ไชยยนต์

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธีรธัช
โปษยานนท์

2.

นายชะฤทธิ์

พงศ์อนุตรี
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รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
(ติดภารกิจ)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
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รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายประยูร
2. นางสาวนันทน์ชาอร
3. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์

ปลอดสุทธิ์
เกียรติวฒ
ุ ติ ระกูล
วัชรปั ญญาภรณ์

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท

นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวชี ้แจงเกี่ยวกับขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดผู้ ถือหุ้น
ท่านนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้ วย”
หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีการทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนเกิ นกว่าหนึ่งช่อง หรื อมีการ
ขีดฆ่า/แก้ ไขเครื่ องหมาย หรื อข้ อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกากับไว้ บริ ษัทจะถือว่า บัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสีย และ
ไม่นามาคานวณเป็ นคะแนนเสียง
2. การลงมติที่ประชุมสาหรับแต่ละวาระ ประธานฯจะสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
หรื อ “งดออกเสียง” หรื อไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
ให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
ทังนี
้ ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ กรุณาแจ้ งชื่อ-นามสกุล และแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถาม หรื อให้ ความเห็นด้ วย
ทุกครัง้ รวมทัง้ กรุณาสอบถามหรื อให้ ความเห็นให้ ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย และ
เพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ ไป
สอบถามในเรื่ องอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ“ งดออกเสียง” แล้ วนาไปหักออกจาก
จ านวนเสี ย งทั ง้ หมดที่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม ส่ ว นที่ เ หลื อ จะถื อ ว่ า เป็ นคะแนนเสี ย งที่ ล งคะแนนเห็ น ด้ วยในวาระนั น้ ๆ
4. การแจ้ งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม หากท่าน
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นให้ ตรงตามวาระนัน้ ๆ
โดยตังแต่
้ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทังหมดถื
้
อเป็ นวาระที่เกี่ยวข้ องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนามาใช้ ใน
กิจการในอนาคตของบริ ษัท ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิ
ในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม เพื่อใช้ เป็ นหลัก ฐานต่อไป โดยกรุ ณา
ส่งมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรื อเจ้ าหน้ าที่ ณ ประตูทางออก
ประธานฯแจ้ งขอเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมตามลาดับต่อไป ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั ้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุ มเมื่อวั นพฤหัสบดีท่ ี 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และได้ สง่ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ventureinc.co.th เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ไว้ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนแล้ ว จึ ง เห็ น สมควรให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะดังนี ้
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายกิตติวฒ
ั น์ สุจริ ตพงศ์

แจ้ งว่ า ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ให้ กั บ
ผู้ถือหุ้นในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) นัน้ เนื่องจากมีผ้ ูถือหุ้น
รายย่อยบางส่วนยังไม่ High Technology ไม่สามารถ Scan QR Code
ได้ จึงไม่สามารถเข้ าไปดูข้อมูลสาหรับการประชุมได้

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี แ้ จงว่า สาหรั บ การจัด ส่ง หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ในครั ง้ นี ้
เนื่องจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาบริ การในการจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุมที่มี QR Code เพื่อให้ บริ ษัทสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ กับผู้ถื อหุ้นในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยไม่
จาเป็ นต้ องส่งเป็ นรู ปเล่ม หรื อรู ปแบบซีดี ซึ่งจะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการ
จัดทาและจัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการเผยแพร่ หนังสือ
เชิญบนเว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ จดั เตรี ยมชุดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน แล้ ว

เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

320,471,231

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

320,471,231

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นอีก จานวน 36,042,959 หุ้น
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตให้ เหตุผลของการเพิ่มทุน เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าว
ทังหมดถื
้
อเป็ นวาระที่เกี่ ยวข้ องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนามาใช้ ในกิจการในอนาคตของบริ ษัท ดังนัน้
หากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ การพิจารณาการกลับมาซือ้ ขาย
ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น > 50ล้ านบาท

ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562 บริ ษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจานวน (15.29) ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างปรับปรุ งสถานะการเงินเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. มีกาไรสุทธิ และกาไรสุทธิ ในงวดสะสมจากการ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ด าเนิ น งานตามปกติ ที่ เ กิ ด จากธุ ร กิ จ หลัก ซึ่ง จะ
ดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้
การจัดการของผู้บริ หารส่วนใหญ่กลุม่ เดียวกันมา
อย่า งต่อ เนื่ อ งไม่น้ อ ยกว่า 1 ปี ก่ อ นยื่ น ค าขอ
(พิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรื องบการเงิน
4 ไตรมาสที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)
3. ปรับโครงสร้ างหนี ้ได้ มากกว่าร้ อยละ 75 ของมูลหนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างหนี ้และได้ ชาระหนี ้
ทังหมด
้
ทัง้ หมดภายใต้ แผนฟื ้ น ฟู กิ จ การในเดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์ การพิจารณาการกลับมาซือ้ ขาย

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ

4.

ตลท.เห็นว่าบริ ษัทมีฐานะการเงินและผลการ บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งปรั บ ปรุ ง ฐานะทางการเงิ น และ
ด าเนิ น งานที่ มั่น คงตามสภาพธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ผลการดาเนินงาน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของ
กิจการประกอบด้ วย

5.

มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์การดารง โปรดพิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารด ารงสถานะเป็ นบริ ษั ท
สถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนก่อนขอพ้ นเหตุเพิก จดทะเบียน*
ถอนยกเว้ นเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

6.

สาหรั บบริ ษัท จดทะเบีย นที่ฟื้นฟูกิ จการตาม ศาลได้ มีคาสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทแล้ ว
กฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย บริ ษัท ต้ องออกจาก เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
การฟื น้ ฟูกิจการผ่านศาล

*เกณฑ์ คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ การดารงสถานะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ

1. การบริ หารงาน
ผู้บ ริ ห าร และผู้ มี อ านาจควบคุ ม ต้ องมี คุ ณ สมบัติ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ตามที่กาหนด

มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด

- มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ าม หรื อ
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ บริ หารกิจการ ตาม พรบ.มหาชน,
หลักเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ ฝ่ าฝื นข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ
คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลท. ตลอดจนหนังสือเวียนที่กาหนด
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบร้ ายแรงต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ หรื อ การตัดสินใจของผู้ถือ หุ้นหรื อผู้ลงทุน
หรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์
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*เกณฑ์ คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ การดารงสถานะ
2. มีระบบกากับดูแลกิจการที่ดี

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระซึ่ ง ท าหน้ าที่ เ ป็ น

- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจานวน BOD กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแล้ ว
และมีอย่างน้ อย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่ า งน้ อย 3 คน
มีคณ
ุ สมบัติตาม ตลท.)
3. มีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

บริ ษัทได้ แต่งตัง้ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ ว
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างปรับปรุ งระบบการควบคุม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ภายใน เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต.

5.

บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีความ เป็ นไปตามเกณฑ์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามที่กาหนดในประกาศ
ก.ล.ต.

6. การกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย

เป็ นไปตามเกณฑ์

- จานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
- อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชาระแล้ ว
7. มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดตัง้

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ มีการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ ซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ถกู SP มานาน เป็ นการชัว่ คราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ ซื ้อด้ วยบัญชี
Cash Balance โดยมีที่มาจากข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ดังนี ้
เปิ ดซือ้ ขาย
ลาดับ ชื่อย่ อ
กลุ่มบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ เพิกถอนหุ้นสามัญ
หลักทรัพย์
1 IEC บมจ.อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจิเนียริ ง (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)
2

LVT

บมจ.แอล.วีเทคโนโลยี (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)

3

YNP

บมจ.ยานภัณฑ์ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)

4

EARTH บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 20 ก.ย. 62)
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ลาดับ ชื่อย่ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A5
BLISS
BUI
CHUO
EARTH
GSTEL
IFEC
KC
KTECH
NBC
NMG
POLAR
PRO
STHAI
TSF
WR

กลุ่มบริษัทที่ถกู SP มานาน
บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
บมจ.บลิส-เทล
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)
บมจ.เอ็นเนอร์ ย่ ี เอิร์ธ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 20 ก.ย. 62)
บมจ.จี สตีล
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.เค.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้
บมจ.เคเทค คอนสตรัคชัน่
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บมจ.โพลาริ ส แคปปิ ตลั
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บมจ.ทรี ซิกตี ้ไฟว์
บมจ.วีรีเทล

เปิ ดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์

1-31 ก.ค. 62

หมายเหตุ ลาดับ 1-9 12-14 และ 16 เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ซึง่ อยูร่ ะหว่างแก้ ไขให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าไม่ปรากฎชื่อของบริ ษัทอยู่ในกลุ่มที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯประกาศเปิ ดให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP
มานาน เนื่องจากบริ ษัทเคยได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดซื ้อขายหลักทรัพย์มาก่อน จึงไม่เข้ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และมีกลุม่
บริ ษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญ แล้ ว จานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ IEC, LVT, และ YNP และมีเพิกถอนหุ้น
สามัญเพิ่มเติมอีกจานวน 1 บริ ษัท ได้ แก่ EARTH
ทังนี
้ ้ เหตุผลสาหรับการเพิ่มทุน นอกเหนือจากการดาเนินการให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื ้อขาย
และเกณฑ์คณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การดารงสถานะ เพื่อเป็ นการลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมกรรมการ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการการผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดจานวนการด้ อยค่าสินทรัพย์ (Impairment of assets)
และการตัดบัญชีลกู หนี ้เป็ นหนี ้สูญ (Write-Off)
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กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี)
จากกราฟดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทมี ค่าใช้ จ่ายลดลง รายได้ มีน้อยเนื่องจากบริ ษัทไม่มีสภาพคล่อง
ทางการเงิ น ต้ องนาเงิ นทุนมาใช้ สาหรั บงานการดาเนินงาน เช่น เงิ นค า้ ประกัน การทางาน กอป์ รกับ มี จานวน
การด้ อยค่าสินทรัพย์ (Impairment of assets) และการตัดบัญชีลกู หนี ้เป็ นหนี ้สูญ (Write-Off) จานวนมาก
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายกิตติวฒ
ั น์ สุจริ ตพงศ์

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

สอบถามดังนี ้
1. กรณีมีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ดาเนินการอย่างไร
2. การควบคุมภายใน (Internal Control) มีความสาคัญอย่างไร และหน้ าที่หลัก
คืออะไร
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการให้ ความเห็นงบการเงินของบริ ษัทถึงไตรมาสใด
4. แนวทางการดาเนินงานในอนาคตเป็ นอย่างไร
ชี ้แจงข้ อมูล ดังนี ้
1. กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จ ะจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
ตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 22-25 ตามที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นก่อน
การประชุมแล้ ว
หน้ า 16

2. การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็ นหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจดทะเบียน
ต้ องดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. เพื่อให้ มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อการตรวจสอบ ตรวจเช็คความโปร่งใสได้
ประธานฯ

ขอให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงผู้ถือหุ้น สาหรับคาถามข้ อที่ 3.

นางสาวนันทน์ชาอร
เกียรติวฒ
ุ ติ ระกูล
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ชี ้แจงข้ อมูล ดังนี ้
บริ ษัทมี สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ปั จจุบนั มี
การให้ ความเห็นงบการเงินของบริ ษัทถึงไตรมาสที่ 2 และกาลังเข้ าตรวจสอบใน
ไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

4. สาหรับแนวทางการดาเนินงานของบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารมีการหางานเพิ่มอยู่
ตลอด โดยได้ มีการเข้ าไปคุยกับผู้บริ หารของบริ ษัทหรื อธนาคารที่เกี่ยวข้ องกับ
งานที่บริ ษัทดาเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริ ษัทได้ มีการทา
สัญญาจ้ างติดตามหนี ้ค้ างชาระธุรกิจบัตรเครดิตกับธนาคารออมสิน โดยมี
รายชื่อหน่วยงานที่บริ ษัทเสนองานบริ การแล้ ว ดังนี ้

ลาดับ รายชื่อหน่ วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ
1. บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จากัด (IAM)
2. บริ ษัท สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จากัด (SKL)
(งาน Skip)
3. บริ ษัท ตรี เพชรอีซูซุลสี ซิ่ง จากัด (TIL)
(งานลงพื ้นที่)
4. ธนาคารออมสิน จากัด (มหาชน) (GSB)
5.

บริ ษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด (KTBL)

6.

บริ ษัท ทรูฟินแทค จากัด (True Fintech)

7.

บริ ษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
(SCBL)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (SCB)

8.
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สถานะ
ได้ งานแล้ ว
ได้ งานแล้ ว
ได้ งานลงพื น้ ที่ แ ล้ ว (ปั จ จุ บัน ของานติ ด ตาม
ทวงถาม ในส่วน Bucket 1 อยูร่ ะหว่างรอผล)
เดือนตุลาคม2562 ได้ รับงานธุรกิจบัตรเครดิตแล้ ว
ปั จจุบนั รอทาสัญญางานสินเชื่อต่อไป
อนุมตั ิแล้ ว รอทาสัญญา ปั จจุบนั KTBLปรับเปลีย่ น
ผู้บริ หารใหม่ ต้ องตามดูนโยบายต่อไป
รอทาสัญญา ปั จจุบนั รอใบอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยออกให้ True Fintech ตามความ
คืบหน้ าต่อไป
SCBงานSCBLมาเยี่ยมชมกิจการบริ ษัท
อยูร่ ะหว่างขันตอนท
้
าสัญญา
รอผล SCB งาน Auto มาเยี่ยมชมกิจการบริ ษัท
อยูร่ ะหว่างนาเสนอ
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ลาดับ รายชื่อหน่ วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ
9. บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (TRUE
CORPORATION)
10. บริ ษัท ยันม่าร์ แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จากัด
(Yanmar)
11. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (งานแก้ ไข
หนี ้ NPL และงานบัตรเครดิต)
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
13. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (UOB)
14. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) (CIMB)
15. บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ มหานคร จากัด
16. บริ ษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมย่อม จากัด
(บสย.)
17. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (KK)

18.
19.
20.
21.
22.

บริ ษัท ไทยโอริ กซ์ลสี ซิ่ง จากัด
บริ ษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จากัด
(BMW)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย (SMC)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด(มหาชน)

สถานะ
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
รอรั บงานเดื อ น ส.ค. 62 KKแจ้ ง ว่า ปั จจุบัน มี
นโยบายขายพอร์ ตสินเชื่อ ทาให้ การส่งงานบริ การ
ติด ตามมี น้ อ ยลง ต้ อ งรอนโยบายที่ ชัด เจนของ
KK ต่อไป
งานฟ้องคดี มีงานน้ อย
เป็ นงานยึดรถอย่างเดียว
ได้ เสนอราคาเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามเพิ่มจาก (SMC)
เสนอไม่ได้ ติดเรื่ องงบการเงินติดลบ
เสนอไม่ได้ ติดเรื่ องงบการเงินติดลบ

ประธานฯมอบหมายให้ นางสาวจารุ วรรณ ไชยยนต์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับการ ดาเนินงาน
ของบริ ษัท
นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิมเติมว่า ปั จบุ นั บริ ษัทมุง่ เน้ นงานด้ านบริ การติดตามหนี ้สิน โดย
ได้ มีก ารเข้ าพบผู้บริ ห ารสถาบัน การเงิ นหลายแห่ง ตามที่ ประธานฯได้ แ จ้ งให้ กับผู้ถื อหุ้น ทราบเกี่ ย วกับรายชื่ อ
หน่วยงานที่บริ ษัทเสนองานบริ การแล้ วนัน้ สาหรับงานบริ การติดตามหนี ้ที่บริ ษัทได้ รับมาจากธนาคารออมสินเป็ น
งานธุรกิจบัตรเครดิต สาหรับงานสินเชื่อ บริ ษัทได้ มีการนาเสนอกับธนาคารออมสินแล้ ว ปั จจุบนั รอธนาคารออมสิน
เข้ ามา Visit และทาสัญญาในลาดับต่อไป สาหรับ บริ ษัท กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด ได้ ประสานงานแล้ วเนื่องจาก
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนแปลงกลุม่ ผู้บริ หาร มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ จะดาเนิน การประสานงานต่อไป
และบริ ษัท ไทยพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด มี 2 ส่วนงาน ได้ แก่ ส่วนงานที่ 1 กลุม่ งานสินเชื่อเช่าซื ้องาน Loss On Sale ได้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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เข้ ามา Visit แล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอทาสัญญาจากฝ่ ายจัดซื ้อจัดจ้ าง และส่วนงานที่ 2 กลุม่ งานอายุหนี ้ตังแต่
้ 30
วันขึ ้นไป ได้ เข้ ามา Visit แล้ ว ปั จจุบนั บริ ษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด มีนโยบายให้ บริ ษัททางาน Loss On Sale
ก่อน จากนันจะพิ
้
จารณาในกลุ่มงานที่ 2 ในลาดับต่อไป สาหรั บธนาคารธนชาต และธนาคารอาคารสงเคราะห์
ได้ เข้ าพบผู้บริ หารแล้ ว อยูร่ ะหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นายประยุทธ พัวภัทรกุล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สอบถามดังนี ้
งบการเงิ น ที่ ติ ด ลบส าหรั บ การตัด บัญ ชี ลูก หนี เ้ ป็ น หนี ส้ ูญ (Write-Off)
รายการดังกล่าวจะหมดประมาณช่วงใด เพื่อให้ งบการเงินดีขึ ้น

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงข้ อมูล ดังนี ้
บริ ษัทมีการดาเนินการ Write-Off มาโดยตลอด ปั จจุบนั คงเหลือประมาณ
10 ล้ านบาท โดยจะมีการตัด Write-Off ทุกไตรมาส

นางสาวอังคณา ชูดวง
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย

สอบถามดังนี ้
1. ตามที่บริ ษัทแจ้ งว่ามีการเซ็นสัญญากับธนาคารออมสินเรื่ อง
บัตรเครดิตใช่หรื อไม่ มีระยะเวลาในการทางานเท่าใด
2. รายได้ ขนต
ั ้ ่าหรื อสูงสุดของค่าตอบแทนที่ได้ จากสถาบันการเงินมี
ประมาณเท่าใด

ประธานฯ

ขอให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงผู้ถือหุ้น

นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์
กรรมการผู้จดั การ

ชี ้แจงข้ อมูล ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ ทาสัญญาจ้ างติดตามหนี ้ค้ างชาระสาหรับกลุ่มงานบัตร
เครดิต มีอายุหนี ้ ตังแต่
้ 8 -90 วัน มีระยะเวลา 1 ปี หลังจากครบ
กาหนดแล้ ว กรณี ที่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่ธนาคารกาหนด จะมี
การนาเสนองานใหม่ และต่อสัญญาใหม่ กระบวนการจะเป็ นลักษณะ
เช่นนี ้ทุกรอบระยะเวลาการจ้ างงาน
2. ค่าตอบแทนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 3 - 4% ตามประเภทหนี ้ค้ างชาระ

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
สาหรับงานที่บริ ษัทได้ รับจากธนาคารออมสิน มีอายุหนี ้ค้ างชาระตังแต่
้
8-90 วัน ให้ ติดตามหนี ้ประมาณ 170 ล้ านบาท ต่อเดือน ซึง่ เป็ นงานที่ต้อง
ติดตามโดยเร็ ว ได้ ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5% สาหรับประเภทงาน Loss
On Sale เป็ นงานที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระนานและตามยากกว่าอาจจะได้
ประมาณ 10-20%

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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วาระที่ 2

นายณัฐวุฒิ นารานิชดา
ผู้รับมอบฉันทะ จาก
นายสุรพล กุศลผลิน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สอบถามดังนี ้
บริ ษัทได้ มีการทาตัวเลขประมาณการสาหรับการดาเนินงานหรื อไม่ และ
สาหรั บ งานที่ ได้ รั บ จากธนาคารออมสิน ตามที่แ จ้ ง ว่าธนาคารออมสิน
ให้ ติดตามหนี ้ประมาณ 170 ล้ านบาท ได้ มีการประเมินหรื อไม่วา่ บริ ษัทจะ
ได้ คา่ ตอบแทนประมาณเท่าใด

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงข้ อมูล ดังนี ้
บริ ษัทได้ มีการทาตัวเลขประมาณการสาหรับการดาเนินงานเรี ยบร้ อยแล้ ว
และสาหรั บ งานธนาคารออมสิ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท เพิ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น การ
ติดตามทวงถามหนี ้ บริ ษัทจึงมีการประเมินจากคู่แข่ง ซึ่งมีการวางบิล
ขันต
้ ่าประมาณ 3-5 แสนบาทต่อเดือน มีต้นทุนประมาณ 35%

พิจารณาและอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในจานวน 13,412,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 187,698,636.44 บาท เป็ นจานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ ได้
ออกจาหน่ ายของบริ ษัท จานวน 47,900,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.28 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่คงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติท่ ีประชุมวิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท 187,698,636.44 บาท มีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
จานวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึง่ กาหนดว่า บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นได้
เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
คณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจานวน 13,412,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
187,698,636.44 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนใหม่ 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่า นผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ า 20

นางสาวปาณิศา แย้ มพลาย
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางอรพินทร์ ประกิตสุวรรณ

ให้ ความเห็น และสอบถามดังนี ้
เห็นด้ วยกับการเพิ่มทุน สามารถเลือ่ นระยะเวลาไปไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
2563 ได้ หรื อไม่ สาหรับระยะเวลาขอให้ กรรมการปรึกษากันอีกครัง้

ประธานฯ

เสนอแนะ ดังนี ้
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งเห็นด้ วยกับการเพิ่มทุน และสอบถามว่าสามารถเลื่อน
ระยะเวลาไปไม่ เ กิ น เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2563 ได้ ห รื อ ไม่ สาหรั บ วาระนี ้
เกี่ยวข้ องกับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น ทัง้ นี ้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลในวาระที่เกี่ยวข้ องอีกครัง้

เมี่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในจานวน 13,412,000 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 187,698,636.44 บาท เป็ นจ านวน 174,286,636.44 บาท โดยการตั ด หุ้ น
จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

320,470,131

เสียง

คิดเป็ น

99.9992

%

2,600

เสียง

คิดเป็ น

0.0008

%

320,472,731

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นอีก จานวน 1,500 หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2 บริ ษัทจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
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ข้ อ 4. “ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

174,286,636.44 บาท (หนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านสองแสนแปดหมืน่ หกพัน
หกร้ อยสามสิบหกบาทสีส่ บิ สีส่ ตางค์)
622,452,273 หุ้น (หกร้ อยยี่สบิ สองล้ านสีแ่ สนห้ าหมื่นสองพัน
สองร้ อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
0.28 บาท (ยี่สบิ แปดสตางค์)
622,452,273 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หกร้ อยยี่สบิ สองล้ านสีแ่ สนห้ าหมื่นสองพัน
สองร้ อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
( - หุ้น)”

ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ส นธิ ของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มีอ านาจในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สือบริ ค ณห์ สนธิ ที่ก รมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ มีอ านาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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320,470,131

เสียง

คิดเป็ น

99.9992

%

2,600

เสียง

คิดเป็ น

0.0008

%

320,472,731

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%
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วาระที 4

พิจารณาและอนุ มัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 174,286,636.44 บาท
เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํ านวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น จํ า นวนไม่ เกิ น
1,867,356,819 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.28 บาท รวมทังสิน 522,859,909.32 บาท
ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทมีความประสงค์ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
174,286,636.44 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
ไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท รวมทังสิน 522,859,909.32 บาท เพือจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ มทุน ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิ มตามสัด ส่วนจํ านวนหุ้นที ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรองรับการลงทุน
ในพอร์ ตสินเชือด้ อยคุณภาพ และระบบการดําเนินงาน หรื อการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจทีมีศกั ยภาพเพือส่งเสริ ม
การเติบโตและความมันคงของบริ ษัท คืนเงินกู้ยืมกรรมการเพือลดภาระดอกเบีย รวมทังใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 174,286,636.44 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท รวมทังสิน 522,859,909.32 บาท เพือจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญ
เพิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม ในแบบรายงานการเพิมทุน
(F 53-4) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
ประธานฯสอบถามต่อทีประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติทีประชุ ม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 174,286,636.44 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุน
จํานวน ไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท รวมทังสิน 522,859,909.32 บาท ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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320,470,131

เสียง

คิดเป็ น

99.9992

%

2,600

เสียง

คิดเป็ น

0.0008

%

320,472,731

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 บริ ษัทจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลดัง กล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 4. “ทุนจดทะเบียนจานวน 697,146,545.76 บาท (หกร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านหนึง่ แสนสีห่ มื่นหกพันห้ าร้ อย
สีส่ บิ ห้ าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
2,489,809,092 หุ้น (สองพันสีร่ ้ อยแปดสิบเก้ าล้ านแปดแสนเก้ าพัน
เก้ าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.28 บาท (ยี่สบิ แปดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,489,809,092 หุ้น (สองพันสีร่ ้ อยแปดสิบเก้ าล้ านแปดแสนเก้ าพัน
เก้ าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - หุ้น)”
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนเพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

320,470,131

เสียง

คิดเป็ น

99.9992

%

2,600

เสียง

คิดเป็ น

0.0008

%

320,472,731

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ในอัตรา
การจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) กาหนดราคาจองซื ้อ หุ้นละ 0.05 บาท
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริ ษัทจะกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทและชาระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทาการ) ทังนี
้ ้ การกาหนด
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นและได้ รับการจัดสรรหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษั ท ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กาหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ากว่ามูลค่า
หุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัทได้ เนื่องจาก บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุด
ที่ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) กาหนดราคาจองซื ้อ หุ้นละ 0.05
บาท โดยกาหนดให้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริ ษัทจะกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทและชาระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทาการ) ทังนี
้ ้ การกาหนด
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นและได้ รับการจัดสรรหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กาหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ากว่ามูลค่า
หุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัทได้ เนื่องจาก บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุด
ที่ได้ รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื อ้ เกินกว่า
สิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ได้
จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ในกรณี
ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่า วให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงความจานง
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจ านวนน้ อยกว่าหุ้นที่ ผ้ ูถือหุ้น เดิมจองซือ้ เกิ นกว่า สิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่ เหลือ ดังกล่า วให้ แ ก่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณให้ ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี ้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิ นจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละราย
จองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ จัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ
จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี สิทธิที่จะได้ รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิ น
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ (2) นี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
นอกจากนี ้ เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
(2) ก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลง วิ ธี ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เช่ น จัด สรรในคราวเดี ย วทัง้ จ านวน หรื อ
หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรื อรายละเอียดในการจัดสรร
และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกาหนดวันกาหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date)
(3) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่ านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้
นายสมเกียรติ สาลีพฒ
ั นา
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สอบถามดังนี ้
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี มูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ หุ้น ละ 0.28 บาท บริ ษั ท เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ 0.05 บาท ส่วนต่างมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.23 บาท ในกรณีที่มี
การขายหุ้นครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกาหนดไว้ จานวน 1,867,356,819 หุ้น
จะทาให้ เกิดการขาดทุนของส่วนต่าของมูลค่าหุ้นประมาณ 429 ล้ านบาท
ปั จจุบนั งบการเงิ นของบริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม มีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ค้ างอยู่ในบัญชีหรื อไม่ และฝ่ ายบริ หารจะแก้ ไขปั ญหาส่วนต่ากว่ามูลค่า
หุ้นนี ้อย่างไร ในกรณีที่มีการขายหุ้นได้ ครบ 100% ในกรณีที่ขายได้ 50%
ส่ ว นต่ า งมู ล ค่ า หุ้ นอยู่ ป ระมาณ 200 ล้ านบาท ทางคณะกรรมการ
มีเป้าหมายในการบริ หารเรื่ องนี ้อย่างไร

ประธานฯ

ขอให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงผู้ถือหุ้น
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นางสาวนันทน์ชาอร
เกียรติวฒ
ุ ติ ระกูล
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ยัง ไม่มี ก ารบัน ทึก ส่ว นต่ า กว่า มูลค่า หุ้น ค้ า งอยู่ใ นบัญ ชี
เนื่องจากยังไม่ได้ รับชาระค่าหุ้นจากการชาระค่าหุ้น สาหรั บ การแก้ ไข
ปั ญหาส่วนต่า กว่ ามูลค่าหุ้น ตามที่ได้ ป รึ กษากับที่ป รึ กษาทางการเงิ น
(FA) แล้ ว แจ้ งว่า สามารถทาได้ โดยการลดทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงราคา Par
เพื่อ ทาให้ ส่วนต่ ากว่ามูลค่า หุ้น หมดไป พร้ อมกับการท ากาไรในแต่ละ
ไตรมาสของบริ ษัท

นายธานัท โตทัพ
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

แสดงความคิดเห็นดังนี ้
เห็ น ด้ วยกั บ การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น และเสนอให้ มี ก ารเลื่ อ น
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะ
ได้ มีเวลาที่เหมาะสมในการเตรี ยมความพร้ อม

นางสาวปาณิศา แย้ มพลาย
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางอรพินทร์ ประกิตสุวรรณ

แสดงความคิดเห็นดังนี ้
ตามที่ได้ สอบถามตัง้ แต่วาระที่ 2 แล้ วว่า สามารถเลื่อนระยะเวลาไป
ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้ เพื่อจะได้ มีเวลาสาหรับการ
เตรี ยมความพร้ อม

นายณัฐวุฒิ นารานิชดา
ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุรพล
กุศลผลิน ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

เสนอแนะว่า ควรจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามกาหนดการเดิม
ที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ เพื่อให้ เห็นถึงความมัน่ ใจที่จะดาเนินการต่อ
ของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ขอยื น ยัน ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ มี ค วามพร้ อมที่ จ ะเพิ่ ม ทุ น ตามสัด ส่ ว นที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ คือช่วงเดือนธันวาคม 2562 อยู่แล้ ว แต่เพื่อ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอื่นได้ มีความมัน่ ใจมากขึ ้น และมีระยะเวลา
ในการเตรี ย มความพร้ อม จึ งขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทุก ท่า นในที่ ป ระชุม ช่ ว ย
พิจารณา

ประธานฯ

ขอให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จงข้ อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจ
เรื่ องช่วงเวลาและระเบียบการในการเพิ่มทุน ตามที่ได้ เคยประชุมและ
สอบถามกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นางสาวกัญญ์ณพัชญ์
วัชรปั ญญาภรณ์
เลขานุการบริ ษัท

ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
สืบเนื่องจากการประชุมและสอบถามกับตลาดหลักทรัพย์ ฯแล้ ว ได้ รับแจ้ ง
ว่ า บริ ษั ท สามารถด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น ได้ ก่ อ นครบก าหนดระยะเวลา
ดาเนินการเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯให้ เวลาจนถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายประยุทธ พัวภัทรกุล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สอบถามดังนี ้
กรณีที่มีการเลือ่ นระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้ องมีการเลื่อน
การกาหนด Record Date เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปพร้ อมกันหรื อไม่

ประธานฯ

ขอให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงข้ อมูล

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์
วัชรปั ญญาภรณ์
เลขานุการบริ ษัท

ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
กรณี ที่มีการเลื่อนระยะเวลาการจองซือ้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้น ต้ อง
มีการพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจดาเนินการ
พิจารณาและอนุมตั ิ กาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว
เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะดาเนินการส่งข่า วไป
ยังตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ พร้ อมส่งสารสนเทศ
แจ้ งผู้ถือหุ้นในลาดับต่อไป ทังนี
้ ้ สาหรับการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นไป
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 6 หน้ าที่ 6 ดังนี ้
เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะการกาหนดระยะเวลา
การเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
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(2)

กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
จัดสรรในคราวเดียวทังจ
้ านวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย
อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรื อรายละเอียดในการ
จัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การก าหนดวันกาหนดสิท ธิ
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น
(Record Date)
(3) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติ มแล้ ว จึงเสนอให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) กาหนดราคาจองซื ้อ หุ้น
ละ 0.05 บาท และอนุมตั ิให้ มีการเปลีย่ นแปลงโดยการยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) เดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และ
วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทและชาระเงินค่าหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจดาเนินการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทและชาระเงินค่าหุ้น ใหม่ ภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องโดยมีอานาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์
(2) ก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลง วิ ธี ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เช่ น จัด สรรในคราวเดี ย วทัง้ จ านวน หรื อ
หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรื อรายละเอียดในการจัดสรร
และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกาหนดวันกาหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date)
(3) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

320,470,131

เสียง

คิดเป็ น

99.9992

%

2,600

เสียง

คิดเป็ น

0.0008

%

320,472,731

เสียง

คิดเป็ น

100.0000

%

373,626

เสียง

คิดเป็ น

-

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระครบถ้ วนแล้ ว ส่วนการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นัน้ บริ ษัท ไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ูถื อหุ้นเสนอเรื่ องอื่ นให้ ที่ ประชุมพิจ ารณาและไม่มีข้อ ซักถามอีก ประธานฯจึง กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ และขอปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา
12.30 น
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปั ญญาภรณ์
เลขานุการบริ ษัท

.
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(ลงชื่อ)…………………………….....……ประธานในที่ประชุม
(นายสักกะพงษ์ บุญมี)
รองประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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