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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 3/2562 

บริษัท สตารค์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรงุเทพฯ 
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 43 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 16 ราย รวมทั้งส้ิน 59 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 23,493,114,893 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.6575 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้
แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม  

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร์  เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ 

2.  นายนิรุทธ  เจียกวธัญญู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.  นายกุศล  สังขนันท์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย  เพ็ญพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.  นายชินวัฒน์  อัศวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6.  นายศรัทธา  จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  และเลขานุการบริษัท 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายทรงภพ  พลจันทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวนรัชต์  ตั้งคารวคุณ กรรมการ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายพิพัฒน์  กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

2.  นายบดินทร์  ฤทธิบุญชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

3.  นายคม  วชิรวราการ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

นางสาวแสงเพ็ญ จันทร์เรือง ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 3/2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 24,292,809,911 บาท ทุนช าระแล้ว 23,812,809,911 บาท เป็น
หุ้นสามัญจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 23,812,809,911 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะท าเครื่องหมายใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ดังนั้น ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

 การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ในวาระน้ัน ๆ  
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 ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย) 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

5) บัตรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ้ าในวาระท่ีลงมติไปเรียบร้อยแล้ว 

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ  

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่
อนุมัติในวาระน้ัน ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนับคะแนน  

ในกรณีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
ส่ีของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น  ๆ  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะน ามาเป็นฐานในการนับ
คะแนน 

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถท าการลงคะแนน
เสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อน
ออกจากห้องประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีก าลังด าเนินการ
ประชุม และยังไม่ได้ด าเนินการประชุม ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากัน 

7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด คือ 
นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็นพยานในการนับคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

ส าหรับค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ
งดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ และ
เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

หลังจากจบการชี้แจง นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม 
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ในรายงาน
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคดิเห็นและซักถามค าถามทีเ่กี่ยวกับวาระน้ี ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 23,493,115,967 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
 23,493,115,967 100.00 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 12 ราย จ านวนหุ้น 1,074 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระน้ีทั้งสิ้นจ านวน 71 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 23,493,115,967 หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จ ากัด รวมถึง
การเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ
รับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้
คงหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท พินวีล 2 จ ากัด (“พินวีล 2”) ซึ่งหมายถงึ 
ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทั้งหมดจากพินวีล 2 ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ 
วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญจ านวน 109,998 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ในบริษัท 
อดิสรสงขลา จ ากัด (“อดิสร”) (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้วของอดิสร) 
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รวมถึงอนุมัติให้บริษัทเข้าท าสัญญาโอนกิจการท้ังหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้
และรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง โดยบริษัทจะช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกิจการท้ังหมดเป็นเงินสดจ านวน 1,550,000,000 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) 
ให้กับพินวีล 2 (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัทและพินวีล 2 ได้ข้อสรุปเพิ่มเติมจากการที่ประธานกรรมการ
บริษัทเข้าเจรจากับพินวีล 2 เกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ส าหรับการ
ช าระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอดิสรและกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอดิสร โดยผู้ถือหุ้น
ของพินวีล 2 ตกลงที่จะด าเนินการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอดิสร
จ านวนไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนท่ีบริษัทจะรับโอนกิจการท้ังหมดของพินวีล 2 
(จ านวนหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าสิบเก้าล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ ส าหรับหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างส่วนที่เหลือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะ
ช าระคืนหนี้ดังกล่าวให้แก่อดิสรภายในไตรมาสที่สองของปี 2563 

อนึ่ ง  การซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นั้น บริษัทมหาชนดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการ
ดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (Net Profit) ตามรายงาน
การให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 
ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มา
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 45.25 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า 
แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50) ซึ่งค านวณด้วยวิธีเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (Net Profit) (ทั้งนี้ บริษัทไม่มี
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนั้น 
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที รวมถึงจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท า
รายการ 
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บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการด าเนินการ
จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเปิดเผย
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทั้งนี้ 
ธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดมคีวามส าคัญ และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 
บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงแต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงนิที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
โดยเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้มีอ านาจควบคุมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ได้แก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของพินวีล 2 นอกจากนี้ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 
เป็นกรรมการของอดิสร โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 
ของบริษัท ตามรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(2) ด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ 
จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นใน
การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด 
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ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับพินวีล 2 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของพินวีล 2 ที่เกิดขึ้นในรอบหก
เดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตาร์ค  คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (บัญชี 1 และบัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ส าหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด ซึ่งเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาโอนกิจการท้ังหมด ระหว่างบริษัทและพินวีล 2 (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและ
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบ
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 

(3) ณ วันโอนกิจการท้ังหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุ
อันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่ออดิสร หรือ
ขัดขวางการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพินวีล 2 มีมติอนุมัติการโอนกิจการ
ทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดดังกล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใด
เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดเสร็จสมบูรณ์ 

(5) กิจการที่เกี่ยวข้องกันช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอดิสรจ านวนไม่น้อยกว่า 
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดระหว่างบริษัทกับพินวีล 2 รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดจากพินวีล 2 ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ี
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เกี่ยวโยงกัน รวมมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,550,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
จ าเป็นในการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
โอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอน
กิจการท้ังหมดดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงความสมเหตุสมผลของรายการและการประเมินมูลค่ารายการ
ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรับ
โอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจ านวน 109,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 
ในอดิสร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ
แล้วของอดิสร มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,550,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงตอ่
ที่ประชุมแล้ว 

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงข้อดีและข้อด้อยของการท ารายกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับการท ารายการกับบุคคลภายนอกต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ข้อดีของการท ารายการ 

1.1 โอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มีผลการด าเนินงานดีต่อเนื่องมาในอดีต 
เนื่องจากอดิสรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรให้อุตสาหกรรมอื่น (Manpower 
Supply) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดย
รายได้กว่าร้อยละ 80 ของอดิสรมาจากธุรกิจการจัดสรรและจัดหาบุคลากร และรายได้อื่นจากการ
จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการให้เช่าคลังสินค้าแก่
ลูกค้าของอดิสร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างจากธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า
ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท 

1.2 อุตสาหกรรมจัดหาบุคลากรมีแนวโน้มเติบโต 
Kelly Services, Inc. บริษัทให้บริการจัดหาบุคลากรในสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่ารายได้ของ
ธุรกิจการจัดหาบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้  สถาบัน International Monetary Fund 
(IMF) และ World Bank คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบจะสูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการเข้าท ารายการใน
ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลไปหลายประเภท
อุตสาหกรรม 
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1.3 มูลค่าการซื้อขายอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม 
ราคาซื้อขายกิจการทั้งหมดอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับบริษัท โดยมูลค่า
ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดจ านวน 1,550,000,000 บาท ต่ ากว่ามูลค่าประเมินโดยวิธีกระแส
เงินสดส่วนลด (Discounted Cash Flow Approach) ทีม่ีมูลค่าประเมินประมาณ 1,637,510,000 
– 1,931,250,000 บาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของอดิ
สรส าหรับช่วงระยะเวลากรกฎาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2573 เนื่องจากสัญญาให้เช่า
คลังสินค้าและที่ดินของอดิสรและบริษัทย่อยจะส้ินสุดระยะเวลาการเช่าประมาณปี 2573 

1.4 กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
การประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทสามารถกระจายความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ อดิสรมีประวัติการประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรโดยมุ่งเน้นบุคลากรใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมกว่า 30 ปี และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ
และความมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาว 

2. ข้อด้อยของการท ารายการ 

2.1 บริษัทต้องอาศัยเงินกู้ในการท ารายการท าให้มีภาระต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 
บริษัทมีความจ าเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 
ซึ่งอาจท าให้บริษัทมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น เช่น ดอกเบี้ย โดยบริษัทคาดว่าสถาบันการเงินจะ
อนุมัติการให้กู้ยืมเงินเต็มจ านวน ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องน าเงินจากการเพิ่มทุนเพื่อน ามาช าระ
ค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดให้แก่พินวีล 2 

2.2 หากธุรกิจของบริษัทด าเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัทโดยรวม 
ธุรกิจการจัดหาบุคลากรเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท แม้ว่าอดิสรมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากผลการ
ด าเนินงานของอดิสรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

3. ข้อดีการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

3.1 ความรวดเร็วในการเจรจา 
เนือ่งจากบริษัทและพินวีล 2 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของอดิสร มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้มีอ านาจควบคุม และ
ผู้บริหารร่วมกัน คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 
ซึ่งท าให้การเจรจาในการเข้าท ารายการรวดเร็วกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก 

3.2 มีบุคลากรท่ีเข้าใจในธุรกิจได้ดี 
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เนื่องจากกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคุม และผู้บริหารร่วมกันระหว่างบริษัทและพินวีล 2 จึงท าให้
เข้าใจระบบการบริหารงานภายใน การประกอบธุรกิจ และบุคลากรของอดิสรเป็นอย่างดี 

3.3 ลดขั้นตอนและภาระการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใหม่ 
หากบริษัทมีความต้องการลงทุนในธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการให้เช่าทรัพย์สิน และการ
ให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม บริษัทอาจต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลานานเพื่อให้
บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีเช่นเดียวกับผลการด าเนินงานของอดิสร เนื่องจากธุรกิจการจัดหา
บุคลากรเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ 

4. ข้อด้อยการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

4.1 การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เนื่องจากบริษัทและพินวีล 2 มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจมีการขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่สามารถกระท าได้เต็มที่เหมือนกับ
การเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

4.2 การเจรจาต่อรองขอช าระหนี้เงินให้กู้ยืมของอดิสรแก่บริษัท ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากัด 
เนื่องจากอดิสรเข้าท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาวกับบริษัท ทีมเอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“TAH”)             
ซึ่งนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นจ านวนเงิน 1,059,000,000 บาท และมี
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นจ านวน 191,650,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งอาจท าให้
การเจรจาต่อรองขอช าระหนี้เงินให้กู้ยืมเงินของ TAH ไม่สามารถท าได้เต็มที่เมื่อเทียบกับการ
เจรจากับบุคคลภายนอก 

4.3 ค่าเสียโอกาสในเงินมัดจ า จ านวน 200,000,000 บาท ที่ช าระให้แก่พินวีล 2 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยว
โยงกัน 
เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัทและพินวีล 2 เป็นบุคคล
เดียวกัน คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ การช าระเงินมัดจ าเป็นจ านวน 200,000,000 บาท จึงเป็น
การเสียโอกาสในการน าเงินมัดจ าดังกล่าวเพื่อหาผลตอบแทนด้านอื่น อย่างไรก็ตาม การช าระ  
เงินมัดจ าดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการท ารายการซื้อขายทรัพย์สิน 

5. ความเสี่ยงจากการท ารายการ 

5.1 ความเส่ียงด้านธุรกิจเนื่องจากการเปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลิต จ ากัด (“Chevron”) เป็น บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(“PTTEP”)  

การท าธุรกิจของอดิสรในการจัดหาบุคลากรให้แก่บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยมีการเปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานจาก Chevron ซึ่งเป็นผู้รับบริการหลักของ
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อดิสร เป็น PTTEP บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานดังกล่าว 
เนื่องจาก PTTEP ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรเช่นเดียวกับธุรกิจของอดิสร 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้บริหารของอดิสร ได้รับแจ้งว่า ผู้รับสัมปทานรายใหม่ยัง
จ าเป็นต้องรับบริการจากอดิสรเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมใช้ระยะเวลานาน    
อีกทั้ง PTTEP เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่คล่องตัวและรวดเร็วเท่ากับ
บริษัทเอกชน จึงเชื่อมั่นว่าอดิสรสามารถบริหารจัดการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงผู้รับ
สัมปทานได้ นอกจากนี้ อดิสรมีแผนขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับความเส่ียง
ด้านธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

5.2 ความเส่ียงด้านการแข่งขันด้านธุรกิจ 
แม้ว่าอดิสรจะมีคู่แข่งทางการค้าจากต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรเช่นเดียวกับ
ธุรกิจของอดิสร แต่รายได้ของบริษัทดังกล่าวน้อยกว่ารายได้ของอดิสร 

5.3 ความเส่ียงจากการที่อดิสรให้กู้ยืมเงินแก่ TAH เป็นจ านวน 1,059,000,000 บาท และดอกเบี้ย   
คงค้างประมาณ 191,650,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

จากการเข้าเจรจากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TAH TAH จะช าระเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ให้กับอดิสร เป็นจ านวน 500,000,000 บาท และได้ให้ค ามั่นว่าจะช าระเงินกู้ส่วนที่ เหลือพร้อม
ดอกเบี้ยคงค้างให้แก่อดิสรภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงถือเป็น
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม หาก TAH ไม่ช าระเงินกู้ที่คงค้างให้แก่อดิสร อดิสรมีหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

5.4 ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าท ารายการ 
จากการเจรจากับสถาบันการเงินล่าสุด บริษัทคาดการณ์ว่าสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินกู้เต็ม
จ านวนแก่บริษัท  

5.5 ความเส่ียงตามสัญญา  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็นกังวล เนื่องจากเป็นความเส่ียงตามสัญญา
ทั่วไปของผู้ซื้อและผู้ขาย และมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการของบริษัทมีความเหมาะสมแล้ว 

6.  การประเมินมูลค่าของอดิสร 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าของอดิสร ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สรุปวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ 

มูลค่ากิจการของอดสิรตามส่วน

ของผู้ถือหุน้ พนิวลี 2  

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 

(หน่วย:ล้านบาท) 

1. วิธีมูลค่ากิจการตามบัญชี (Book Value Approach)  863.93 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 1,003.62 

3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 517.20 - 867.01 

4. วิ ธี อั ตรา ส่วนราคาต่อก า ไรต่ อหุ้ น  (Price to Earnings per Share Ratio 

Approach) 

2,182.70 

5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 1,637.51 - 1,931.25 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับโอนกิจการท้ังหมด

จากพินวีล 2 ของบริษัทมีความสมเหตุสมผล  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประเมินมูลค่ากิจการของอดิสร และ 

บริษัท เอดีเอส โลจิสติคส์ จ ากัด บริษัทย่อยของอดิสรแล้วนั้น ราคาที่บริษัทเสนอซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของพินวีล 2 จ านวน 1,550,000,000 บาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นมูลค่าต่ ากว่ามูลค่า

ประเมินของกิจการด้วยวิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) ระหว่าง 1,637,510,000 – 1,931,250,000 บาท 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าการเข้าท ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 มี

ความสมเหตุสมผลและมีราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ รวมทั้งการรับช าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างส่วนท่ีเหลือแก่

อดิสรจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เกี่ยวกับวาระน้ี  

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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1.  นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้

1.1  แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าท าธุรกรรมซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 
รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของแหล่งเงินทุน 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า แหล่งเงินทุน
ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 มาจากเงินหมุนเวียนของบริษัท และ
เงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คือ M- หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 5 - 5.25  

1.2  อัตราส่วนผลตอบแทนภายใน (IRR) ของการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของพินวีล 2 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ชี้แจงว่า อัตราส่วนผลตอบแทนภายใน ( IRR) คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 12.21 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนส าหรับการซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดของพินวีล 2 จ านวน 1,550,000,000 บาท  

1.3 ประมาณการผลประกอบการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรวมปัจจัยความเส่ียงที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการเปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานจาก Chevron ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ
อดิสร เป็น PTTEP หรือไม่ และการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของอดิสรหรือไม่ 

 นายวิโรจน์ พวงโลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของอดิสรชี้แจงว่า แม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานจาก Chevron เป็น PTTEP แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็น
การเปล่ียนแปลงจากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 
Contract: PSC) ซึ่งเป็นระบบที่รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ ดังนั้น 
PTTEP ต้องจัดประมูลงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของอดิสรในการแข่งขันเพื่อให้บริการแก่ 
PTTEP 

 ในปี 2560 – 2561 ผลประกอบการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมลดลง แต่ภายหลังปี 
2562 ผลประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากแผนการลงทุน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีความชัดเจน และประเทศไทยมีความต้องการ ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ อดิสรคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากจ านวนลูกค้าเพิ่มขึ้น และอดิสรมีผู้เช่าที่ดินและคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย 
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นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท า
ประมาณการทางการเงินของอดิสรจากจ านวนพนักงานของอดิสร ณ ปัจจุบัน โดยไม่ได้
เพิ่มจ านวนบุคลากรในการจัดท าประมาณการทางการเงินดังกล่าว รวมถึงก าหนด
อัตราส่วนคิดลดร้อยละ 20 และไม่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ (Terminal Growth Rate) 
ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) ดังนั้น ประมาณการทางการเงิน
ดังกล่าวจึงครอบคลุมความเส่ียงด้านต่าง ๆ แล้ว 

1.4  คู่แข่งทางธุรกิจและส่วนแบ่งการตลาดของอดิสร 

ประธานฯ ชี้แจงว่า คู่แข่งของอดิสร ได้แก่ บริษัทย่อยของ PTTEP รวมถึงบริษัทต่างชาติ
ซึ่งมีส านักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามบริษัทไทยได้เปรียบใน
การจัดหาบุคลากร (Manpower) ทั้ง Non-Skilled Labor และ Semi-Skilled Labor 
มากกว่าบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ งบการเงินของอดิสรแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการ
ที่เติบโตตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้ธุรกิจปิโตรเลียมลดลงในปี 2560-2561 แต่
รายได้ของอดิสรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างชาติมีส่วนแบ่ง
รายได้ในธุรกิจจัดหาบุคลากรน้อย 

2.  นายอน ุว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 การประชุมวันน้ีครบองค์ประชุมหรือไม่ 

 ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า การประชุมวันนี้ครบเป็นองค์ประชุม  ทั้งนี้ นายวนรัชต์ 
ตั้ งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited จะไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี  

2.2  สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท และการรับโอนกิจการท้ังหมด
ของอดิสรจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไร  

 ประธานฯ ชี้แจงว่า อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 
0.7 อย่างไรก็ตาม การซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของอดิสรจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อหนี้สินของบริษัท 

2.3  หากการซื้อและรับโอนกิจการของพินวีล 2 ไม่ส าเร็จ บริษัทมีหลักประกันในการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาซื้อและรับโอนกิจการของพินวีล 2 หรือไม่ และหากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กันไม่ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้แก่อดิสรจะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษัทอย่างไร 
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ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อดิสรมีที่ดินและคลังสินค้าเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ปิโตรเลียมให้เช่าเพื่อเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปิโตรเลียม นอกจากนี้ สินทรัพย์ของอดิสรที่

ก่อให้เกิดรายได้มีลักษณะเป็นประกันในตัวเองอยู่แล้ว  

3.  นายธีรพล วีรพันธุช์ัย ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1  ในปี 2561 รายของอดิสรเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 มี

ที่มาจากอะไร  

 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2560-

2562 รายได้ของอดิสรสูงขึ้นจากธุรกิจปิโตรเลียม   

นอกจากนี้ นายวิโรจน์ พวงโลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของอดิสรชี้แจงว่า 

รายได้ของอดิสรเพิ่มขึ้นจากจ านวนงาน และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

3.2 แนวโน้มก าไรสุทธิ (Net Profit) ของอดิสรเป็นอย่างไร 

 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า อดิสรมี

รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อดิสรมีต้นทุนสูงขึ้นจากจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และ

การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มก าไรสุทธิของอดิสร

อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น 

3.3  รายได้ของอดิสรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ของ

อดิสรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมงบการเงินของอดิสรลดลง เนื่องจากการลงทุนใน

ธุรกิจใหม่  

4.  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้

4.1  ต้นทุนการให้เช่าจ านวนประมาณ 22,000,000 บาท เป็นต้นทุนอะไร และจะเพิ่มขึ้นอีก

หรือไม่ 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า อดิสรมีธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ดังนั้น หากจ านวนผู้เช่าเพิ่มขึ้น อดิสรจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย 
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4.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่   

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงิน
ของอดิสรได้ตรวจสอบโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และ
ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563  

4.3  บริษัทบันทึกค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากพินวีล 2 ทางบัญชีอย่างไร  

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่า
จะบันทึกค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดในงบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชี  

4.4  ภายหลังจากการได้ธุรกิจนี้ บริษัทจะมีสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิล ส าหรับ
ธุรกิจจัดหาบุคลากรของอดิสรคิดเป็นสัดส่วนประมานร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท 

4.5 สภาพคล่องในการช าระหนี้ของบริษัท และบริษัทมีหน้ีจากดอกเบี้ยหรือไม่ 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า หนี้ของ
บริษัท คือ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสภาพคล่องในการ
ช าระหนี้  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีค าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จ ากัด รวมถึงการ
เข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้คงหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่คงค้างกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,995,304,377 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
 1,995,304,377 100.00 
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หมายเหตุ  1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ มีส่วนได้เสีย   
ที่ ไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่  นายวนรัชต์  ตั้ งคารวคุณ และ Stark Investment 
Corporation Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจ านวน 21,500,000,000 หุ้น 

 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 58 ราย จ านวนหุ้น 2,188,410 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระน้ีทั้งสิ้นจ านวน 129 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 23,495,304,377 หุ้น 

วาระที่ 3   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนการลงทุนและทิศทางของ
บริษัทในอนาคต  

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิล ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจขนส่งประเภทหนึ่ง 
การที่บริษัทเป็น Holding Company จึงท าให้บริษัทเห็นภาพรวมผลประกอบการของแต่ละธุรกิจได้
อย่างชัดเจน และสามารถขยายการประกอบกิจการไปยังธุรกิจอื่น ๆ ได้อีกหลายประเภท เช่น ธุรกิจ
ขนส่ง (Logistics) อย่างไรก็ตามบริษัทต้องจัดให้มีวิธีการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสมส าหรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต  

2. นางสาวกาญจนา ค าแหงรส ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเพื่อที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีค าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 10.44 น. 

 
 

 

ลงชื่อ    -นายชนินทร์ เย็นสดุใจ- 

(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ) 
ประธานท่ีประชุม 

 


