รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2562
บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุม โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องประชุม โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
องค์ ประชุม
ณ เวลา 9.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง จานวน 33 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 5 ราย รวมทังสิ
้ ้น 38 ราย รวม
เป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 23,446,356,495 หุ้น จากจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่ออกและเรียกชาระแล้ ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 98.4611 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่จาหน่ายได้ แล้ วของบริษัท
ครบเป็ นองค์ประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
3. นายทรงภพ พลจันทร์
4. นายกุศล สังขนันท์
5.

หม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์

6.

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวนรัชต์ ตังคารวคุ
้
ณ
2. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.

นายคม วชิรวราการ
นายจิรัชย์ วงษ์ ตระหง่าน

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน

1

เริ่มการประชุม
นางสาวฐิ ตารี ย์ วงศ์สว่างพานิช ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”) กล่าวต้ อนรับและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุมที่มาเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 และได้ ชีแ้ จงให้ ทราบถึงข้ อมูล
เบื ้องต้ นของบริษัทว่า ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 24,626,422,010 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 23,812,809,911
บาท เป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 23,812,809,911 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 จะเป็ นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ก่ อนดาเนินการประชุม ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง และการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้ บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้ าหน้ าที่ได้ จัดเตรี ยมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นถือ หรือที่ได้ รับมอบฉันทะมา โดยให้ หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริษัท

2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ ปฏิบตั กิ ารลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนนเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 การลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะทาเครื่องหมายใน
ช่อง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ เท่านันในบั
้
ตรลงคะแนนของแต่
ละวาระ โดยจะขอให้ ผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงยกมือขึน้ โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเท่านัน้ ดังนัน้ สาหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
 การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงออกจากจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ดังนัน้ ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
ในวาระนัน้ ๆ
 สาหรั บ ผู้ที่อ อกเสีย งเห็ น ด้ ว ย ในแต่ละวาระ ขอให้ เ ก็ บ บัต รลงคะแนนไว้ ก่ อ น และส่ง คืน แก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการ
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ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บ บัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุม
ทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ (บัตรเสีย)
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ ้าในวาระทีล่ งมติไปเรียบร้ อยแล้ ว
หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ ผ้ อู นื่ เข้ าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ต่า งประเทศที่ แ ต่ ง ตัง้ คัสโตเดี ย นในประเทศไทยเป็ นผู้รั บ ฝากและดูแ ลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด” ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ว่าเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผ้ ูถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่ เห็นด้ วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่
อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
ในกรณี การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท และการลดทุนของบริ ษัท ให้ ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้
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โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนัน้ ๆ ส่วน
ผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
5.

สาหรับผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทาการลงคะแนน
เสียงล่วงหน้ าในวาระที่ยงั ไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ก่อน
ออกจากห้ องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนือ่ งจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ท่านที่มาล่าช้ าไม่ทนั ในวาระใดจะได้ รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระทีก่ าลังดาเนินการ
ประชุม และยัง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การประชุ ม ดัง นัน้ จ านวนผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในแต่ ล ะวาระจึ ง อาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลงและอาจไม่เท่ากัน

7.

ในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริษัทมีตวั แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด คือ
นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็ นพยานในการนับคะแนน

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
สาหรับคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ ไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงด
เว้ นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิด้วย และ
เพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด

หลังจากจบการชีแ้ จง นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่า วเปิ ดการประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่ง
ประชุม เมื่ อ วัน อัง คารที่ 30 เมษายน 2562 และได้ ส่ง ส าเนารายงานการประชุม ดัง กล่า วให้ แ ก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
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ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ได้ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่
สาคัญไว้ ในรายงานได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง) ร้ อยละของจ านวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
23,446,798,068
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
23,446,798,068
100.0000

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจานวน 12 ราย จานวนหุ้น 441,573 หุ้น รวม
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 50 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 23,446,798,068 หุ้น

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ นจ านวน 333,612,099 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนจานวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้
จาหน่ ายออกจานวน 333,333,334 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรั บหุ้ นสามัญเพิ่มทุ นที่ออกเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP)
และหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ ายออกจานวน 278,765 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ น
หุ้ น สามั ญ ที่ เ หลื อ จากการจั ดสรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ทตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้ น (Rights
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ (Oversubscription)
ประธานฯ ขอให้ ที่ปรึ กษากฎหมายชี แ้ จงต่อที่ป ระชุม ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 3/2562 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
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อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 333,612,099 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
24,626,422,010 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายออก จานวน 333,612,099 หุ้น ประกอบด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement: PP) รวมถึงการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออกจานวน 278,765 หุ้น
ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในระหว่างวันที่ 23 – 27
กันยายน 2562 ทังนี
้ ้ การลดทุนของบริ ษัทโดยการตัดหุ้นที่ยงั จาหน่ายไม่ได้ ไม่กระทบทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ วและจานวนหุ้นของบริ ษัท
ที่ปรึกษากฎหมายแจ้ งต่อประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1.

นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าบริ ษัทจะประกาศจ่ายเงิน
ปั นผลในเดือนเมษายนหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่าคณะกรรมการได้ หารือกาหนดแนวทางการดาเนินการ เช่น การลดทุนในครัง้ นี ้
เพื่อให้ สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

2.

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
2.1

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่ มีการจองและจัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั ได้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้ (1) หุ้นที่จัดสรร
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวน 22,166,666,666 หุ้น และ (2)
หุ้น ที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
จานวน 1,322,932,240 หุ้น ทังนี
้ ้ มีห้ นุ คงเหลือเป็ นจานวน 333,612,099 หุ้น บริ ษัทจึงได้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตดั จาหน่ายหุ้นตามวาระข้ างต้ น
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2.2

หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นหุ้น
กลุ่มใด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดที่นกั ลงทุนสละสิทธิ
จองซื ้อ คือ หุ้นที่บริษัทตัดจาหน่ายตามวาระนี ้ใช่หรือไม่
ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินชี ้แจงร่วมกันว่า บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1. หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนชาระแทนเงินสดเพื่อตอบแทนการซื ้อและรับโอนกิจการจาก บริษัท ทีมเอ โฮลดิ ้ง
จากัด เป็ นจานวน 21,500,000,000 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นักลงทุน 2 ท่าน
จานวน 1,000,000,000 หุ้น โดยมีนักลงทุน 1 รายสละสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว จึงเหลือหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนจานวน 333,333,334 หุ้น

2.3

อัตราส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) 17.0 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรื อประมาณ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.3 หุ้นใหม่
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สละสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินชีแ้ จงว่า บริ ษัทได้ หารื อกับตลาดหลักทรัพย์และได้ รับการชีแ้ จงว่า
บริ ษัทไม่สามารถจากัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นรายใดได้ แม้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทจะแจ้ งสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก็ตาม ดังนัน้ บริ ษัทต้ อง
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 17.0 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยรายละเอียดสาหรับอัตราส่วนประมาณ 1 หุ้น
เดิมต่อ 1.3 หุ้นใหม่ เป็ นการชี ้แจงเพิ่มเติมตามที่ได้ รับคาแนะนาจากตลาดหลักทรัพย์

2.4

บริษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) ก่อนที่ผ้ ลู งทุนจะสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวหรือไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนมติพิเศษเพิ่มทุนตามที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้ ดาเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด จึงเป็ นการดาเนินการก่อนที่บริษัทจะได้ รับแจ้ งการสละสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จากผู้ลงทุน

2.5

ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงเบอร์ ติดต่อของบริ ษัท และหลักฐานการชาระเงินการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควรกาหนดให้ ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นต้ องจัดส่งหลักฐานการชาระเงินตาม
แบบของธนาคาร หรือ ตามแบบที่บริษัทได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ประธานฯ น้ อมรับจะดาเนินการปรับปรุงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะ
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3.

นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
3.1

ทุนของบริษัทติดเครื่องหมาย C หรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสมซึง่ เกิดขึ ้นจากการประกอบธุรกิจเดิมก่อนที่
ทางกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้ นใหม่ จ ะเข้ ามาลงทุน ในบริ ษั ท กล่ า วคื อ ธุ ร กิ จ หนัง สื อ และธุ ร กิ จ
มัลติมีเดีย และการที่บริ ษัทเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท ทีม เอ โฮลดิ ้ง
จากัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นใหม่เพื่อแลกกับกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท ทีม เอ โฮลดิ ้ง
จากัด โดยที่บริ ษัทมีมลู ค่ายุติธรรมที่ประมาณ 0.6 บาทต่อหุ้น แต่มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
มีมลู ค่าเท่ากับ 1.0 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ จึงมีส่วนต่างประมาณ 0.4 บาท จึงส่งผลให้ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นต่ากว่าทุนชาระแล้ วของบริษัท

3.2

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินชีแ้ จงว่า ตามงบการเงินของบริ ษัทภายหลัง การจดทะเบียนโดย
อ้ อม (Backdoor Listing) ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 มี อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E
Ratio) อยู่ทปี่ ระมาณ 0.6 เท่า

3.3

แผนการดาเนินการเกี่ยวกับ Free Float ของบริษัท
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทมีแ ผนการจัดการ Free Float ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่บริ ษัทได้ รับอนุมัติการจดทะเบียนโดยอ้ อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ วันที่ 9
กรกฎาคม 2562

4.

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบต่อบริ ษัทเนื่องจาก
นักลงทุนสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 333,333,334 หุ้น
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า การสละสิทธิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการแผนการใช้ เงินของ
บริษัท

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อความเห็นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคาถามหรือความเห็นอืน่ ใดอีก จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นจานวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออก
จานวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนที่ออกเพือ่ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP) และหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย
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ออกจานวน 278,765 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจ่ องซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(Oversubscription) ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

23,446,818,666
0
0
0
23,446,818,666

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 9 ราย จานวนหุ้น 20,598 หุ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 59 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 23,446,818,666 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ปรึ กษากฎหมายชีแ้ จงวาระนี ต้ ่อที่ประชุม ที่ปรึ กษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุม ว่า
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึง่ ระบุในวาระที่ 2 ข้ างต้ น บริษัทจะต้ องแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ น
ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน : 24,292,809,911 บาท

(สองหมื่นสีพ่ นั สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนเก้ าพันเก้ าร้ อยสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

(สองหมื่นสีพ่ นั สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนเก้ าพันเก้ าร้ อยสิบเอ็ดหุ้น)

: 24,292,809,911 หุ้น
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มูลค่าหุ้นละ

: 1 บาท

(หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุ้นสามัญ

: 24,292,809,911 หุ้น

(สองหมื่นสีพ่ นั สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนเก้ าพันเก้ าร้ อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

: -ไม่มี-

-”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามทีเ่ กี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

23,446,819,899
0
0
0
23,446,819,899

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริ่ มประชุมจานวน 3 ราย จานวนหุ้น 1,233 หุ้น รวม
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจานวน 62 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 23,446,819,899 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นจานวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 24,292,809,911 บาท เป็ น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน
23,812,809,911 บาท เป็ น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิม
มูลค่ าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่ าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทโดยมีจานวน
หุ้นคงเดิมเท่ ากับ 23,812,809,911 หุ้น
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ประธานฯ ขอให้ ทปี่ รึกษากฎหมายชี ้แจงต่อที่ประชุม ทีป่ รึกษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามทีไ่ ด้ ปรึกษา
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์นนั ้ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นจาก 1.00 บาท เป็ น
0.59 บาท ทาให้ ทนุ ของบริษัททีล่ ดลงเป็ นทศนิยม ในการนี ้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท เป็ นจ านวน 9,960,052,064 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 24,292,809,911 บาท เป็ น
14,332,757,847.49 บาท และจากทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ วจ านวน 23,812,809,911 บาท เป็ น
14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
การลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อจานวนหุ้นของบริ ษัทแต่อย่างใด ดังนัน้ หุ้นของบริ ษัทมีจานวนคงเดิม
เท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก่ อนการปรับ

เปลี่ยนแปลง

หลังการปรับ

24,292,809,911

-

24,292,809,911

1.00

(0.41)

0.59

ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

24,292,809,911 (9,960,052,064) 14,332,757,847.49

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
- จานวนหุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

23,812,809,911

-

23,812,809,911

1.00

(0.41)

0.59

23,812,809,911 (9,763,252,064) 14,049,557,847.49

ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้ งการลดทุนให้ กบั เจ้ าหนี ้ต่าง ๆ และคาดว่าจะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์
ได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2562
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท
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เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุ น สะสมของบริ ษั ท โดยมี จ านวนหุ้ นคงเดิ ม เท่ า กั บ 23,812,809,911 หุ้ น ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
1.

ขอให้ ชี ้แจงตัวเลขการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่บริษัทได้ จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษาทางการเงินชี ้แจงว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทปั จจุบนั เท่ากับ 24,626,422,010 บาท ซึง่
ถูกต้ องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 แล้ ว ข้ อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือ
แจ้ งการจัดสรรหุ้น ที่ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับ เป็ นข้ อมูลระบุเหตุการณ์ สาคัญในปี 2561 ดังนัน้ จึงอาจไม่
ครบถ้ วนตามข้ อมูลที่บริษัทได้ ดาเนินการไปในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดาเนินการปรับปรุง
ข้ อมูลดังกล่าวต่อไป

2.

ขอให้ ชี ้แจงส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ วที่ยงั ไม่ได้ ชาระว่าส่วนต่าง
ดังกล่าวมีเพื่อรองรับการดาเนินการใดของบริษัท
ที่ปรึ กษากฎหมายชี แ้ จงว่า ส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ
บริ ษั ท คื อ เพื่ อ รองรั บ การจั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุน ให้ แก่ ป ระชาชนเป็ นการทั่ว ไป (Public
Offering) ตามมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อความเห็นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคาถามหรือความเห็นอืน่ ใดอีก จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 24,292,809,911 บาท เป็ น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน
23,812,809,911 บาท เป็ น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทโดยมีจานวนหุ้น
คงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

23,446,819,899
0
0
0
23,446,819,899

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุม ว่า เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษั ท ซึ่งระบุในวาระที่ 4 ข้ างต้ น บริ ษัทจะต้ องแก้ ไขหนัง สือ
บริ คณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น

: 14,332,757,847.49 บาท

: 24,292,809,911 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
: 0.59 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
: 24,292,809,911 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ

: -ไม่มี-
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(หนึ่ ง หมื่ น สี่ พั น สามร้ อยสามสิ บ สอง
ล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันแปดร้ อยสี่
สิบเจ็ดบาทสีส่ บิ เก้ าสตางค์)
(สองหมื่นสีพ่ นั สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนเก้ าพันเก้ าร้ อยสิบเอ็ดหุ้น)
(ห้ าสิบเก้ าสตางค์)
(สองหมื่นสีพ่ นั สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนเก้ าพันเก้ าร้ อยสิบเอ็ดหุ้น)
-”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามทีเ่ กี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

23,446,819,899
0
0
0
23,446,819,899

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติลดจานวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็ น 9 คน
ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อ ที่ประชุม ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติลดจานวนกรรมการบริ ษัทจาก 12 คน
เหลือ 9 คน เนื่องจากปั จจุบันจานวนกรรมการของบริ ษัท (Seating) ที่ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตังมานั
้ นมี
้
จานวน 12 คน การลดจานวนกรรมการของบริ ษัทลงจาก 12 คน เป็ น 9 คน จะทาให้ การบริ หารจัดการ
บริษัทสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดจานวนกรรมการบริษัท
จาก 12 คน เหลือ 9 คน เพื่อให้ การบริหารจัดการบริษัทมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารลดจานวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน เหลือ 9 คน เพือ่ ให้ การบริหารจัดการบริษัทมี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

23,446,819,899
0
0
0
23,446,819,899

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

มติใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ที่เข้ าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ ที่ป รึ ก ษากฎหมายชีแ้ จงต่อที่ ป ระชุม ที่ป รึ ก ษากฎหมายแจ้ งต่อที่ป ระชุมว่า ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 3/2562 ซึ่ง ประชุม เมื่อ วัน ที่ 28 สิง หาคม 2562 ได้ มีม ติใ ห้ นาเสนอให้ ท่ี
ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท รวมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทเพื่อให้ รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27
มิถนุ ายน 2557 ซึง่ ได้ กาหนดให้ บริษัทมหาชนจากัดสามารถดาเนินการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย
มี ผลบังคับตามกฎหมาย ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ และจะต้ องมีการกาหนดเรื่ องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทมหาชนจากัดด้ วยนัน้ เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญแล้ ว
ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมการประชุมคณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการทุกท่าน
ต้ องเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง แต่กฎหมายใหม่ได้ แก้ ไขเพื่อให้ กรรมการที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองสามารถประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนด
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ในประกาศ ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องระบุการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้ อบังคับของบริษั ท
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน และจึง เห็นสมควรเสนอให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทในวาระนี ้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
ด้ วยเหตุผลและข้ อเสนอข้ างต้ น นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท หรื อ ผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการแก้ ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในข้ อบังคับบริ ษัทดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทกับกระทรวง
พาณิชย์
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามทีเ่ กี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท และอนุมัติมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในข้ อบังคับ
บริษัทดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนใน
การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

23,446,819,899
0
0
0
23,446,819,899

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิม่ เติม ดังนี ้
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามถึงแนวโน้ มธุรกิจสายไฟ ภายหลังจากการเข้ าร่ วมของบริ ษัท เฟ้ลปส์
ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ปั จจัย ของการดาเนิน ธุรกิจ สายไฟ ประกอบด้ วย ขนาดของกิ จการ และประวัติการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นปั จจัยในการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานราชการและรั ฐวิสาหกิจ โดยบริ ษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผู้ผลิตสายไฟแรงสูง ไม่กี่รายในประเทศไทย และเป็ นผู้ผลิตสายไฟใต้ ดินเพียงราย
เดียวในประเทศไทย ดังนัน้ บริษัทจึงได้ เปรียบในด้ านมาตรฐานและราคาของสินค้ าในการประมูลโครงการต่าง ๆ
ปั จจุบันภาพรวมธุรกิจวัสดุก่อสร้ างของประเทศไทยค่อนข้ างชะลอตัว ดังนัน้ บริ ษัทจึง มีแผนขยายการ
ส่งออกสินค้ ามากขึ ้น และมีโนบายเพิม่ สัดส่วนการส่งออกจากร้ อยละ 10 เป็ น ร้ อยละ 30 โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปถึง
ธุรกิจพลังงาน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อความเห็นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคาถามหรือความเห็นอืน่ ใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่ วมประชุมและปิ ดประชุมในเวลา 10.43 น

ลงชื่อ

-นายชนิ นทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานที่ประชุม
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