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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  ห้องประชมุ โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ 

เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที่ 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต 
แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง จ านวน 33 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 38 ราย รวม
เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 23,446,356,495 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.4611 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัท 
ครบเป็นองค์ประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3.  นายทรงภพ พลจนัทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายกศุล สงัขนนัท์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  หม่อมหลวงพิพฒัน์ไชย เพ็ญพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
6.  นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  และเลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 
2. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายคม วชิรวราการ  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2.  นายจิรัชย์ วงษ์ตระหงา่น ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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เร่ิมการประชุม 

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วต้อนรับและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 2/2562 และได้ชีแ้จงให้ทราบถึงข้อมลู
เบือ้งต้นของบริษัทวา่ ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบยีนจ านวน 24,626,422,010 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 23,812,809,911 
บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 23,812,809,911 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบคุคลที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 จะเป็นบคุคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัรวบรวมรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นทีมี่สทิธิเข้าประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) คอื วนัท่ี 2 ตลุาคม 2562   

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และการนับ
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชมุ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุ้นทีต่นถือ หรือที่ได้รับมอบฉนัทะมา โดยให้หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัท  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตักิารลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้ รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่เท่านัน้ในบตัรลงคะแนนของแต่
ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึน้ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดงันัน้ ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง 
จะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  

 การนบัคะแนนเสยีง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงออกจากจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชมุ ดงันัน้ สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย
ในวาระนัน้ ๆ  

 ส าหรับผู้ ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการ
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ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกว่าเสยีงที่มีอยู่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ า้ในวาระทีล่งมตไิปเรียบร้อยแล้ว 

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ  

กรณีผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุมีเสียงเพิ่มขึน้อกีเสียงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่
อนมุตัิในวาระนัน้ ๆ สว่นผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสยีง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคบัของบริษัทและการลดทุนของบริษัท ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 
หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ 
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โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนมุัติในวาระนัน้ ๆ ส่วน
ผู้ ถือหุ้นที ่“งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการลงคะแนน
เสียงล่วงหน้าในวาระที่ยงัไม่มีการลงมติได้ และส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อน
ออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนือ่งจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ท่านที่มาลา่ช้าไม่ทนัในวาระใดจะได้รับบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระทีก่ าลงัด าเนนิการ
ประชุม และยังไม่ได้ด าเนินการประชุม ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลีย่นแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั คือ 
นางสาวณฐันิช สทุเธนทร์ เป็นพยานในการนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกบัวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งชื่อและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ด้วยทกุครัง้ 

ส าหรับค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้นให้ความเหน็ หรือสอบถามอย่างกระชบั และงด
เว้นการซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สทิธิด้วย และ
เพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

หลงัจากจบการชีแ้จง นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุ 
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ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 ได้มีการบนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคดิเห็นที่
ส าคญัไว้ในรายงานได้อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือ
วนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 23,446,798,068 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,798,068  100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 2. ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเพิ่มจากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 12 ราย จ านวนหุ้น 441,573 หุ้น รวม
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 50 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 23,446,798,068 หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 333,612,099 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายออกจ านวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) 
และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 278,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็น
หุ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 

ประธานฯ ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณา
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อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
24,626,422,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้
จ าหน่ายออก จ านวน 333,612,099 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 333,333,334 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัทีอ่อกเพื่อรองรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement: PP) รวมถึงการตดัหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 278,765 หุ้น 
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ (Oversubscription) ในระหว่างวนัที่ 23 – 27 
กันยายน 2562 ทัง้นี ้การลดทนุของบริษัทโดยการตดัหุ้นที่ยงัจ าหน่ายไม่ได้ไม่กระทบทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วและจ านวนหุ้นของบริษัท  

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อประชมุเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้โดยมีผู้
ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะประกาศจ่ายเงิน
ปันผลในเดือนเมษายนหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าคณะกรรมการได้หารือก าหนดแนวทางการด าเนินการ เช่น การลดทนุในครัง้นี ้
เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

2.1  จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่มีการจองและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering)  

 ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงว่า ปัจจุบนัได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุดงันี ้(1) หุ้นที่จัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นจ านวน 22,166,666,666 หุ้น และ (2) 
หุ้ นที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) 
จ านวน 1,322,932,240 หุ้น ทัง้นี ้มีหุ้นคงเหลือเป็นจ านวน 333,612,099 หุ้น บริษัทจึงได้
น าเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิตดัจ าหน่ายหุ้นตามวาระข้างต้น  
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2.2 หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นหุ้น
กลุ่มใด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัดที่นกัลงทุนสละสิทธิ
จองซือ้ คอื หุ้นท่ีบริษัทตดัจ าหนา่ยตามวาระนีใ้ช่หรือไม่ 

 ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงร่วมกนัว่า บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. หุ้น
สามญัเพิม่ทนุช าระแทนเงินสดเพื่อตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการจาก บริษัท ทีมเอ โฮลดิง้ 
จ ากัด เป็นจ านวน 21,500,000,000 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่นักลงทนุ 2 ท่าน 
จ านวน 1,000,000,000 หุ้น โดยมีนักลงทนุ 1 รายสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว จึงเหลอืหุ้นท่ีออกเพื่อเสนอขายให้แก่นกัลงทนุจ านวน 333,333,334 หุ้น  

2.3 อตัราส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 17.0 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือประมาณ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.3 หุ้นใหม่ 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงว่า บริษัทได้หารือกับตลาดหลกัทรัพย์และได้รับการชีแ้จงว่า 
บริษัทไม่สามารถจ ากดัสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นรายใดได้ แม้ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทจะแจ้งสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุก็ตาม ดงันัน้ บริษัทต้อง
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 17.0 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยรายละเอียดส าหรับอตัราส่วนประมาณ 1 หุ้น
เดิมตอ่ 1.3 หุ้นใหม่ เป็นการชีแ้จงเพิ่มเติมตามที่ได้รับค าแนะน าจากตลาดหลกัทรัพย์  

2.4 บริษัทได้ด าเนนิการจดทะเบียนเพิม่ทนุเพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ก่อนที่ผู้ลงทนุจะสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ดงักลา่วหรือไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทได้ด าเนนิการจดทะเบียนมตพิิเศษเพิ่มทนุตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 และได้ด าเนินการจดทะเบียนกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด จึงเป็นการด าเนินการก่อนที่บริษัทจะได้รับแจ้งการสละสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จากผู้ลงทนุ 

2.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเบอร์ติดต่อของบริษัท และหลกัฐานการช าระเงินการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควรก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งหลกัฐานการช าระเงินตาม
แบบของธนาคาร หรือ ตามแบบที่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ น้อมรับจะด าเนนิการปรับปรุงตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะ 
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3.  นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

 3.1 ทนุของบริษัทตดิเคร่ืองหมาย C หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทมีผลขาดทนุสะสมซึง่เกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจเดมิก่อนท่ี
ทางกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหม่จะเข้ามาลงทุนในบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจหนังสือและธุรกิจ
มัลติมีเดีย และการที่บริษัทเข้าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 
จ ากดั โดยการออกและเสนอขายหุ้นใหม่เพื่อแลกกบักิจการทัง้หมดของบริษัท ทีม เอ โฮลดิง้ 
จ ากดั โดยที่บริษัทมีมลูคา่ยตุิธรรมที่ประมาณ 0.6 บาทต่อหุ้น แต่มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น
มีมลูค่าเท่ากบั 1.0 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ จึงมีส่วนต่างประมาณ 0.4 บาท จึงส่งผลให้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นต ่ากวา่ทนุช าระแล้วของบริษัท  

3.2 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) ของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุ 

ที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงว่า ตามงบการเงินของบริษัทภายหลงัการจดทะเบียนโดย
อ้อม (Backdoor Listing) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E 
Ratio) อยู่ทีป่ระมาณ 0.6 เทา่ 

3.3 แผนการด าเนินการเก่ียวกบั Free Float ของบริษัท 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนการจัดการ Free Float ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่
วันที่บริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ วันที่ 9 
กรกฎาคม 2562  

4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจาก
นกัลงทนุสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 333,333,334 หุ้น  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การสละสิทธิดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการแผนการใช้เงินของ
บริษัท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีค าถามหรือความเห็นอืน่ใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออก
จ านวน 333,333,334 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัทีอ่อกเพื่อรองรับหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่ออกเพือ่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) และหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหนา่ย
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ออกจ านวน 278,765 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัทีเ่หลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้เกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,818,666 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,818,666 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นทีเ่ข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเพิ่มจากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 9 ราย จ านวนหุ้น 20,598 หุ้น รวมมี
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 59 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 23,446,818,666 หุ้น 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงวาระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึง่ระบใุนวาระท่ี 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) ดงันัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็น
ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน : 24,292,809,911 บาท (สองหม่ืนสีพ่นัสองร้อยเก้าสบิสองล้าน
แปดแสนเก้าพนัเก้าร้อยสบิเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 24,292,809,911 หุ้น (สองหม่ืนสีพ่นัสองร้อยเก้าสบิสองล้าน
แปดแสนเก้าพนัเก้าร้อยสบิเอ็ดหุ้น) 
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 มลูค่าหุ้นละ  : 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 หุ้นสามญั : 24,292,809,911 หุ้น (สองหม่ืนสีพ่นัสองร้อยเก้าสบิสองล้าน
แปดแสนเก้าพนัเก้าร้อยสบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  : -ไม่มี- -” 

 
คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามทีเ่ก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,819,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,819,899 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นทีเ่ข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 3 ราย จ านวนหุ้น 1,233 หุ้น รวม
มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 62 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 23,446,819,899 หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดมิ
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจ านวน
หุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น 
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ประธานฯ ขอให้ทีป่รึกษากฎหมายชีแ้จงต่อที่ประชมุ ทีป่รึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชมุว่า ตามทีไ่ด้ปรึกษา
กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นัน้ การเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นจาก 1.00 บาท เป็น 
0.59 บาท ท าให้ทนุของบริษัททีล่ดลงเป็นทศนยิม ในการนี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึง่
ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม 2562 ประกอบกบัที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่5/2562 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท เ ป็นจ านวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 24,292,809,911 บาท เ ป็น 
14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 23,812,809,911 บาท เ ป็น 
14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็น
มลูค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท  

การลดทนุดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อจ านวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ดงันัน้ หุ้นของบริษัทมีจ านวนคงเดิม
เท่ากบั 23,812,809,911 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ก่อนการปรับ เปลี่ยนแปลง หลังการปรับ 

ทนุจดทะเบยีน    

- จ านวนหุ้น 24,292,809,911 - 24,292,809,911 

- มลูค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 (0.41) 0.59 

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

ทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว    

- จ านวนหุ้น 23,812,809,911 - 23,812,809,911 

- มลูค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 (0.41) 0.59 

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

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่2/2562 ซึง่จดัขึน้ในวนัที่ 21 ตลุาคม 2562 บริษัทจะสง่
หนงัสือแจ้งการลดทนุให้กบัเจ้าหนีต้า่ง ๆ และคาดว่าจะด าเนินการจดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์
ได้แล้วเสร็จภายในปี 2562  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.59 บาท 
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เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้ นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้ น ตาม

รายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ โดยมีผู้ถือหุ้น

ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

1. ขอให้ชีแ้จงตวัเลขการเพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีบริษัทได้จดทะเบียนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย์  

ที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงว่า ทนุจดทะเบียนของบริษัทปัจจบุนัเทา่กบั 24,626,422,010 บาท  ซึง่

ถกูต้องตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 แล้ว ข้อมลูตามที่ปรากฏในหนงัสือ

แจ้งการจัดสรรหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเป็นข้อมูลระบุเหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 ดังนัน้ จึงอาจไม่

ครบถ้วนตามข้อมลูที่บริษัทได้ด าเนินการไปในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะด าเนินการปรับปรุง

ข้อมลูดงักลา่วต่อไป 

2. ขอให้ชีแ้จงสว่นต่างระหว่างทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วที่ยงัไม่ได้ช าระว่าสว่นตา่ง

ดงักลา่วมีเพื่อรองรับการด าเนนิการใดของบริษัท 

 ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงว่า ส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ

บริษัท คือ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public 

Offering) ตามมติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า

ไม่มีค าถามหรือความเห็นอืน่ใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 9,960,052,064 บาท จากทนุจดทะเบียน

จ านวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 

23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิม

มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทโดยมีจ านวนหุ้น

คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุ้น ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,819,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,819,899 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงวาระนีต้่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) ดงันัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน
จ านวน 

: 14,332,757,847.49 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสามร้อยสามสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยสี่
สบิเจ็ดบาทสีส่บิเก้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 24,292,809,911 หุ้น (สองหม่ืนสีพ่นัสองร้อยเก้าสบิสองล้าน
แปดแสนเก้าพนัเก้าร้อยสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  : 0.59 บาท (ห้าสบิเก้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น :   
 หุ้นสามญั : 24,292,809,911 หุ้น (สองหม่ืนสีพ่นัสองร้อยเก้าสบิสองล้าน

แปดแสนเก้าพนัเก้าร้อยสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  : -ไม่มี- -” 
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คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามทีเ่ก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,819,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,819,899 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติลดจ านวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือพิจารณาอนมุัติลดจ านวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน 
เหลือ 9 คน เนื่องจากปัจจุบันจ านวนกรรมการของบริษัท (Seating) ที่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้มานัน้มี
จ านวน 12 คน การลดจ านวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน จะท าให้การบริหารจัดการ
บริษัทสะดวกและมีประสทิธิภาพมากขึน้  

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการบริษัท
จาก 12 คน เหลอื 9 คน เพื่อให้การบริหารจดัการบริษัทมีความสะดวกและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารลดจ านวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน เหลอื 9 คน เพือ่ให้การบริหารจดัการบริษัทมี
ความสะดวกและมีประสทิธิภาพมากขึน้ ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,819,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,819,899 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึ ่งประชุมเมื ่อว ันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทเพื่อให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27 
มิถนุายน 2557 ซึง่ได้ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัสามารถด าเนินการประชมุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้โดย
มีผลบังคับตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ และจะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคับของบริษัทมหาชนจ ากดัด้วยนัน้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญแล้ว 

ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมการประชุมคณะกรรมการก าหนดให้กรรมการทกุท่าน
ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่กฎหมายใหม่ได้แก้ไขเพื่อให้กรรมการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองสามารถประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทัง้นี ้บริษัทต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ก าหนด
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ในประกาศ ดงันัน้ บริษัทจึงต้องระบกุารประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อบงัคบัของบริษัท
เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนนิงาน และจงึเหน็สมควรเสนอให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในวาระนี ้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท
ด้วยเหตุผลและข้อเสนอข้างต้น นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการแก้ไข 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในข้อบงัคบับริษัทดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์ 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามทีเ่ก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัท และอนมุัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ
จากกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในข้อบงัคบั
บริษัทดงักลา่วได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนใน
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 23,446,819,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
 23,446,819,899 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิม่เติม ดงันี ้

นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสายไฟ ภายหลงัจากการเข้าร่วมของบริษัท เฟ้ลปส์ 
ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจัยของการด าเนินธุรกิจสายไฟ ประกอบด้วย ขนาดของกิจการ และประวัติการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ผลติสายไฟแรงสงูไม่ก่ีรายในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตสายไฟใต้ดินเพียงราย
เดียวในประเทศไทย ดงันัน้ บริษัทจึงได้เปรียบในด้านมาตรฐานและราคาของสนิค้าในการประมลูโครงการตา่ง ๆ 

ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศไทยค่อนข้างชะลอตัว ดังนัน้ บริษัทจึงมีแผนขยายการ
สง่ออกสนิค้ามากขึน้ และมีโนบายเพิม่สดัสว่นการสง่ออกจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 30 โดยในอนาคตอาจมีการพฒันาไปถึง
ธุรกิจพลงังาน  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีค าถามหรือความเห็นอืน่ใดอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชมุและปิดประชมุในเวลา 10.43 น 

 

 

 

 

ลงช่ือ      -นายชนินทร์ เย็นสดุใจ- 

(นายชนินทร์ เย็นสดุใจ) 

ประธานท่ีประชมุ 

 


