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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2556 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่13 พฤษภาคม 2556 

 

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 ประชุม ณ หอ้งควนีสปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควนีส์ปาร์ค 

เลขท่ี 199 ซอยสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ วนัท่ี 25 เมษายน 2556 รวมทั้งส้ิน 4,085 ราย นบัรวม

จาํนวนหุน้ทั้งหมดได ้ 812,626,551 หุน้ โดยในวนัประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 68 ราย นบัรวม

จาํนวนหุน้ได ้ 192,967,732 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 51 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้ 173,957,864 หุน้ รวมเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 119 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ทั้งหมดได ้ 366,925,596  หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  45.15  ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

 

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดส้ละ

เวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการประชุม

รวมทั้งส้ิน 9 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัท่ี http://www.ple.co.th แลว้ 

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุม

การประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม ท่ีประชุมฯ อาจมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัวาระการประชุมดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการประชุม การ

ลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

วธีิปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  

ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  

- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  

- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  

- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  

- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  

การออกเสียงลงคะแนน :  

เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 

- ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระวา จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  
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- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติเป็น

เอกฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ  

- ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ให้

ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจนบั

คะแนน เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุน้เขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จะสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับมาเพ่ือส่งใหแ้ก่

กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเกบ็บตัรลงคะแนน จะเกบ็เฉพาะผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงเท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนน

เสียงในใบลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  

- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง 

ลงคะแนนในท่ีประชุม  

กรณีทีจ่ะมผีลทําให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือตรวจนบั

คะแนน 

- หากบตัรคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผล็งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  

- หากบริษทั ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

ทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

 

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสัยหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง 

และการนบัคะแนนเสียงหรือไม่   หากไม่มีผูใ้ดซกัถามกถื็อวา่ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง 

และการนบัคะแนนเสียงแลว้ 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมบน

เวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการ 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 
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โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์ บุญยชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุสถิตย ์  กรรมการอิสระ  

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน 

 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 

4. นายพิสิฐ   โรจนมงคล กรรมการบริหาร 

5. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6. นายสมศกัด์ิ  สมบูรณ์ทรัพย ์ กรรมการบริหาร 

7. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร 

8. นายกฤติ   ภาษิต  กรรมการบริหาร 

9. นายสมบติั หวงัใจสุข กรรมการบริหาร 

10. นางชุติมา อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ  นายสหชยั พิรพฒัน์  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจทาํงานท่ี

ต่างจงัหวดั    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ตวัแทนจากบริษทั คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั คือ นางสาววิภว ีเกาสละ  

ทาํหนา้ท่ีในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั 

2. นายแดง แปงสุข ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 

3. นายเอกชยั บุดดา รักษาการผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ทาํหนา้ท่ีตรวจนบัคะแนน 

  

เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ การประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ 

และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จาํนวน 68 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้ 192,967,732 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 51 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้

173,957,864 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 119 ราย   นบัรวมจาํนวนหุน้ทั้งหมดได ้366,925,596 หุน้   หรือคิด

เป็นร้อยละ 45.15  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2556  บริษทัมีผูถื้อหุน้

ทั้งหมดจาํนวน  4,085 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 812,626,551 หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และได้

เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม 

นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

2/2556  ตามระเบียบวาระการประชุม และก่อนท่ีจะดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามวาระการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจ

รายละเอียดของธุรกรรมท่ีจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมในคร้ังน้ี ประธานฯ ไดข้อให ้ดร.พศิน สืบทรัพย์

อนนัต ์ในฐานะผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจของบริษทั ช้ีแจงเก่ียวกบัเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในคร้ังน้ี  ซ่ึง
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รวมถึงเอกสารท่ีไดส่้งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 น้ี และขอ้มูลประกอบการพิจารณา

เพิ่มเติมบางประการท่ีบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัทราบโดยผา่นระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเอกสารท่ีบริษทัไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีซ่ึงไดมี้การปรับปรุงขอ้มูลใหต้รงกนักบัท่ีไดมี้การ

แจง้เพิ่มเติมผา่นระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการน้ี ดร.พศิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดแ้จกเอกสารเพิ่มเติมใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้กาํหนดสาระสาํคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพและสารสนเทศสาํหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพในราคาตํ่า เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ ตามท่ีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผา่นระบบการแจง้ข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรกดี็ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมทุกท่าน 

บริษทัจึงไดจ้ดัเตรียมเอกสารดงักล่าวไว ้ และไดแ้จกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้

ร่วมประชุมไดใ้ชพิ้จารณาสาํหรับการอนุมติัการออก และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระท่ี 2 และการพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า ในวาระท่ี 

3 ซ่ึงจะไดมี้การนาํเสนอใหพิ้จารณาตามวาระต่าง ๆ โดยลาํดบัต่อไป 

นอกจากนั้น ดร.พศิน ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ทางกองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ใน

ประเทศสิงคโปร์ ท่ีบริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners  Ltd. (ACP) โดยผา่นทางท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุน 

ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556  เพ่ือขอถอนตวัจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของ

บริษทัในคร้ังน้ี ดงันั้น ในการพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในคร้ังน้ี  จะเป็นการพิจารณาเพ่ือเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว คือ 

UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ 

นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมจึงขอเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

2/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  คร้ังที ่1/2556  เมื่อวนัศุกร์ที ่5 เมษายน 2556  

ประธานฯ ได ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัได ส่งสาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนั

ศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2556 ใหผู้ถื้อหุน้ไว ล วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แล ว จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสัย

หรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  

ประธานฯ ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอท่ีประชุมลงมติพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 2 หุน้ มีคาํถามในวาระน้ีดงัน้ี 

1. ตามเอกสาร หนา้ 38 ถา้กาํไรสุทธิไม่เป็นไปตามท่ีทางบริษทัคาดไวจ้ะมีผลอยา่งไร        

2. ทาํไมในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 จึงไม่มีวาระใหรั้บรองรายงานการประชุมของการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังก่อน 

3. เอกสารเพิ่มเติมท่ีแจกตอนลงทะเบียนคือเอกสารใด 

ประธานฯ และ ดร.พศินไดช้ี้แจงตอบคาํถาม ขอ้ 1  และ ขอ้ 3 วา่ ประมาณการตวัเลขต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้ 38 

เป็นตวัเลขประมาณการท่ีตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีคาดวา่มีความเป็นไปไดท่ี้อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนกไ็ด ้ 

ซ่ึงตวัเลขท่ีเกิดข้ึนอาจดีกวา่หรือตํ่ากวา่กเ็ป็นไปไดท้ั้ง 2 แนวทาง โดยข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ

สภาวะทางดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศดว้ย ส่วนเอกสารท่ีกล่าวถึงในขอ้ 3 บริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย
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ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 14 วนั พร้อมกบัไดมี้การแจง้ข่าวผา่นระบบการแจง้ข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไวแ้ลว้ โดยเอกสารท่ีแจกเพิ่มเติมตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นเพียงการช่วยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บความสะดวก

ในการอ่านเท่านั้น โดยไม่มีการเพ่ิมเติมจากเอกสารท่ีแจก แจง้เพ่ิมเติมผา่นระบบตลาดหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งไร สาํหรับขอ้ 2 

นายธาดาช้ีแจงวา่การรับรองรายงานการประชุมบริษทัไดจ้ดัลาํดบัการรับรองรายงานการประชุมอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

แลว้ 

อน่ึง ดร.พศิน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในคร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึง โดยผู ้

ถือหุน้ไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมแต่อยา่งไร และรับทราบถึงความถกูตอ้งสมบูรณ์ และเขา้ใจถึงขอ้ความของเอกสารท่ีจะใชใ้นการ

ประชุมคร้ังน้ี 

นายธงชยั ลกัขณะวสิิฎฐ ์ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 1 หุน้ มีคาํถามในวาระน้ี คือ ทาํไมบริษทัจึงไม่เปิดใหล้งทะเบียน

ล่วงหนา้และ เร่ิมประชุมตามกาํหนดเวลาท่ีบริษทักาํหนดไว ้

นายธาดาช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ปิดใหล้งทะเบียนในเวลา 13.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 14.00 น. ซ่ึงมีระยะเวลา

สาํหรับการลงทะเบียน 1 ชัว่โมง ซ่ึงเหมาะสมกบัจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังในระยะเวลาท่ีผา่นมา อยา่งไรก็

ตาม ขอ้เสนอดงักล่าวทางบริษทัจะนาํไปพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาการลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

ส่วนการเร่ิมการประชุมอยา่งเป็นทางการบริษทัเร่ิมประชุมตรงเวลา 14.00 น. อยา่งไรกดี็ ในช่วงเวลา 10 นาทีก่อนการ

ประชุม เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลากบัผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีพร้อมจะเร่ิมประชุมในเวลา 14.00 น. ตรง จึงไดมี้การเชิญ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารข้ึนเวที และช้ีแจงวธีิปฏิบติัในการประชุมทัว่ไปใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

นายวรชยั ศานติมงคลวทิย ์ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 20,000 หุน้ มีคาํถามในวาระน้ี คือ ทาํไมบริษทัจึงไม่แจกคูปอง

ในการรับประทานของวา่ง เน่ืองจากมีผูท่ี้ถือหุน้ท่ีมาก่อนหยบิของวา่งมากไปทาํใหผู้ท่ี้มาทีหลงัไม่มี และผูถื้อหุน้บางรายนาํ

ของวา่งท่ีบริษทัจดัไวก้ลบับา้นไปดว้ย 

นายธาดาช้ีแจงวา่ อาหารและของวา่งท่ีบริษทัจดัไวน่้าจะเพียงพอสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม อยา่งไรกดี็ 

บริษทัจะนาํเร่ืองการแจกคูปองอาหารท่ีทางนายวรชยัเสนอไปพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

เม่ือไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติวาระน้ี 

 มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน  2556 โดยมี

มติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 367,593,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 7,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 135 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 16 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 

มีนาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัการออก และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือในสกลุเงินอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า เพ่ือนาํ

เงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปของบริษทั หรือสาํหรับการ
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ลงทุน หรือการทาํโครงการของบริษทั รวมทั้งการชาํระหน้ีธนาคารบางส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดสาระสาํคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออก

ใหม่ของบริษทัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 อยา่งไรกดี็เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัในมาตรา 

145 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) การกูเ้งินของบริษทั โดยการออกหุน้กูเ้พ่ือ

เสนอขายต่อประชาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 

40 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือในสกลุเงินอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 ใน

วาระน้ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 5 เมษายน 2556 ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ แต่คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัอีกคร้ังหน่ึง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั 

หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหาร มี

อาํนาจพิจารณาสภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ ในขณะท่ีมีการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหุน้ และดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการ

ไดโ้ดยสะดวกและคล่องตวั 

(1) การกาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วธีิการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

แปลงสภาพตามความจาํเป็นและเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จาํนวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในคร้ังน้ีและในแต่ละคร้ังหากหุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีการ

แบ่งขายเป็นหลายคราว จาํนวนหุน้สามญัท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย การคาํนวณและวิธีการชาํระดอกเบ้ีย อตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ (ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีระบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

(2) การเขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคาํขออนุญาตคาํขอผอ่น

ผนั ต่าง ๆ หรือเอกสารและหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยืน่คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั หรือเอกสารและหลกัฐานท่ี

จาํเป็นและเก่ียวขอ้งดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการนาํหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 

(ถา้มี) 

(3) การดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั

บรรลุผลสาํเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ก่อนการลงมติการประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 2 น้ี ดร.พศิน ไดใ้ชเ้วลานานประมาณ 1 ชัว่โมงในการอธิบายโดย

ละเอียดถึงตวัเลขสมมุติฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 น้ี เพ่ือท่ีจะให้

ทราบถึงการคาํนวณของ 
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(1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ เช่น ราคาแปลงสภาพชนิดต่าง ๆ โดยแสดงเป็นรูปภาพเพ่ือ

ประกอบการเขา้ใจ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ และไดเ้นน้ย ํ้าวา่จะไม่มีการออกหุน้

เพิ่มเติมเกินกวา่จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี กล่าวคือ จาํนวน 

260,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(2) อธิบายสมมุติฐานต่าง ๆ ของรายละเอียดตลอดจนตวัอยา่งการคาํนวณจนไดม้าถึงผลกระทบต่อผูถื้อหุน้

ของบริษทั (dilution effect) แบบค่อย ๆ แปลงสภาพ และแบบซ่ึงหากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพในแต่ละ

ปีจนครบถว้น รวมถึงอธิบายผลกระทบต่อราคาหุน้ (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร

และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) โดยไดอ้ธิบายความอยา่งเป็นขั้นเป็น

ตอน ซ่ึงไดเ้นน้ย ํ้าอยูต่ลอดเวลาวา่ส่ิงท่ีนาํเสนอน้ีเป็นตวัอยา่งในการคาํนวณภายใตส้มมุติฐานหน่ึง

เท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ไม่สามารถอา้งอิงเป็นคาํสัญญาหรือคาํรับรองใด ๆ ไม่วา่จะเก่ียวเน่ืองกบัอดีตหรือ

อนาคตได ้ ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานการคาํนวณตวัอยา่ง เพราะถา้หากมีการเปล่ียนแปลงตวัสมมุติฐานตวัใดตวั

หน่ึง ผลลพัธ์ท่ีไดก้จ็ะมีการเปล่ียนแปลงของตวัเลขไปจากท่ีไดแ้สดงไวเ้ป็นตวัอยา่งท่ีไดแ้สดงใน

เอกสารเชิญประชุมท่ีใชใ้นท่ีประชุมน้ี โดยบริษทัไม่สามารถรับประกนัไดว้า่สมมุติฐานหรือการ

คาดการณ์ดงักล่าวดงัแสดงเป็นตวัเลขจะถูกตอ้งหรือเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  ทั้งน้ี ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

(dilution effect) ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อราคาหุน้ (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) อาจจะมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

จากขอ้มูลท่ีช้ีแจงอยูใ่นการวิเคราะห์ ดงัแสดงในตวัอยา่งแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ี ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถว้นจะ

ไม่เกินร้อยละ 24.24 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการออกหุน้เพิ่มทุน

จาํนวน 260,000,000 หุน้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัของบริษทั  

(3) อธิบายวธีิการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากน้ีไดอ้ธิบายอีกวา่จากตวัอยา่งท่ีไดแ้สดงจะมีการพิจารณา

การขออนุมติัในการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า ซ่ึงจะมีการอธิบายช้ีแจงในวาระท่ี 3 ต่อไป  

โดยไดมี้การอธิบายและแสดงวิธีทาํทีละหนา้ และแต่ละบรรทดัถึงท่ีมาต่าง ๆ จนจบ เอกสารแนบ 2 และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาในวาระน้ี 

จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

นายธีรยทุธ  พืชธญัญากิจ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้จาํนวน  5  หุน้  มีคาํถาม

ในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. ขอใหช่้วยเล่าประวติัของกองทุนท่ีจะเขา้มาซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ดร.พศิน ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ กองทุน Advance Opportunities Fund (AOF)  ท่ีบริหารกองทุนโดย 

Advance Capital Partners  Ltd. (ACP)  ในประเทศสิงคโปร์ เป็นกองทุนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั ซ่ึงกองทุนดงักล่าวเคยเขา้มา

ลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 2 - 3 บริษทั  แต่ตามท่ีแจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทางกองทุน AOF โดยผา่นทางท่ี

ปรึกษากฎหมายของกองทุนไดมี้หนงัสือถึงบริษทัเพื่อขอถอนตวัจากการลงทุนในการซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัในคร้ัง

น้ีแลว้  ดงันั้น คงเหลือนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัเพียงรายเดียวคือ บริษทัในกลุ่มของ UOB Kay 

Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรือกองทุนท่ีบริหารโดยบริษทัในกลุ่มของ UOB Kay Hian ดงักล่าว ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ 

อีกทั้งมีธนาคารขนาดใหญ่อยูใ่นกลุ่ม และมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัทัว่โลกตามท่ีผูถื้อหุน้ทั้งหลายทราบกนั 
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นายสยาม  จนัทรานุพนธ์ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากนายณรงค ์ สาระสมบติั ถือหุน้จาํนวน  400,000  หุน้  มี

ขอ้เสนอแนะและคาํถามในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. เห็นวา่บริษทัอาจเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหบ้ริษทัในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรือ

อาจจะเป็นกองทุนท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัในกลุ่มของ  UOB ใด ๆ กไ็ด ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทั UOB หรือกองทุนดงักล่าว

อยูภ่ายใตก้ารจดัการและการดาํเนินการของ UOB ซ่ึงมีมาตรฐาน มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 

2. ขอใหช้ี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกใหบ้ริษทัในกลุ่มของ UOB Kay 

Hian  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดท้ราบ โดยเฉพาะถา้หากสามารถสรุปเง่ือนไขสาระสาํคญัของการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดจ้ะดี

มาก เพื่อท่ีนกัลงทุนจะไดพิ้จารณาประกอบการลงมติ 

ดร.พศิน ช้ีแจงวา่การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) ในคร้ังน้ีจะออกและเสนอขายใหผู้ล้งทุนต่างประเทศ คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ประเภทของหุ้นกู้ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั  

โดยบริษทัจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัน้ี 

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดยอ่ย

ชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์  

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดยอ่ย

ชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดยอ่ย

ชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 4 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดยอ่ย

ชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ 

รวมเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งส้ินจํานวน 80 ชุดย่อย 

2. วงเงนิ 

วงเงินรวมไม่เกิน 40 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 25 

บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) 

3. วธีิการจัดสรร 

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะทั้งจาํนวน โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว

หรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวกไ็ด ้ โดยเสนอขายใหก้บั UOB Kay Hian Private Limited  

ในประเทศสิงคโปร์   

4. อายุและอตัราดอกเบีย้ 

อาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพชุดแรก  และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี 

5. ราคาแปลงสภาพตั้งต้น 

ตามขอ้เสนอของ UOB Kay Hian   โดยท่ี UOB Kay Hian ประสงคท่ี์จะลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของ

บริษทั โดยกาํหนดราคาแปลงสภาพเป็นแบบเดียวคือ ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพแบบลอยตวั (Floating 

Conversion Price) ท่ีราคาร้อยละ 90 ของราคาปิดถวัเฉล่ียต่อหุน้ของช่วงระยะเวลา 3 วนัทาํการใด ๆ 
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ติดต่อกนัในระหวา่งช่วงระยะเวลา 75 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับหุน้กู้

แปลงสภาพ 

6. อตัราการแปลงสภาพ 

จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

7. จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ไม่เกิน 260,000,000 หุน้ 

 

นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกลุ  เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 130 หุน้  มีคาํถามในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. ขอทราบรายละเอียดการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงัน้ี 

- การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ีจะทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรหรือไม่ 

- การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ีจะทาํใหบ้ริษทัเติบโตดีหรือไม่ 

- ทาํไมบริษทัจึงไม่เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหแ้ก่คนไทยหรือผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ดร.พศิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มเติม

สาํหรับการขยายกิจการของบริษทั  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน่าจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละผลกาํไรเพิ่มข้ึน ส่วนกรณีท่ีตอ้งเสนอขาย

หุน้กูใ้หน้กัลงทุนต่างชาติเน่ืองจากการดาํเนินการดงักล่าวใชร้ะยะเวลาในการระดมทุนเร็วกวา่ มีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้น  และ

บริษทัไม่ตอ้งจดัทาํอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) และไม่ตอ้งมีการจดัหาหลกัประกนัสาํหรับการเสนอขายหุน้กู้

แปลงสภาพดงักล่าว นอกจากน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัเคยมีการเพิ่มทุนในลกัษณะ Right Offering แต่ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหก้าร

สนบัสนุนนอ้ยมาก ดงันั้น การระดมทุนในลกัษณะการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจึงมีความจาํเป็นและเหมาะสมมากกวา่การ

ระดมทุนในรูปแบบอ่ืน 

 

นายสถาพร  ผงันิรันดร์  เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 22,000 หุน้  มีคาํถามในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. บริษทัจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไปทาํอะไรบา้ง 

2. ในขณะน้ี จาํนวนหุน้ท่ีนกัลงทุนต่างชาติถืออยูมี่จาํนวนเท่าไร และถา้มีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาถือหุน้เพิ่มข้ึน 

จะมีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ 

3. บริษทัสามารถไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนกาํหนดไถ่ถอนไดห้รือไม่  หรือมี Option หรือขอ้ผกูมดัอะไร

หรือไม่ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั  และนาํไปลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทัยอ่ย เช่น โครงการ SOHO โครงการโรงไฟฟ้า PPC 

โครงการหมู่บา้นจดัสรรท่ีจงัหวดัอุดรธานี STR  นอกจากน้ี เม่ือมีการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัแลว้ 

สัดส่วนของผูถื้อหุน้ต่างชาติจะไม่เกินสัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติตามท่ีกฎหมายกาํหนด กล่าวคือ ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงคาดวา่หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมด 

260,000,000 หุน้ บริษทัจะมีสัดส่วนของผูถื้อหุน้ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ส่วน

เร่ืองของการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนกาํหนด (Call Option) บริษทัไม่มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนกาํหนด

ได ้
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นายประเสริฐภพ  ภมรไพโรจน์  เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 5,000 หุน้ มีคาํถามในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. ส่วนท่ีเป็นการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นแบบลอยตวั ดอกเบ้ียอยูท่ี่เท่าไร 

 ดร.พศิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพอยูท่ี่ร้อยละ 2 ต่อปี  ส่วนกรณีราคาใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพลอยตวั (Floating Conversion Price) กาํหนดอยูท่ี่ ร้อยละ 90 ของราคาท่ีปิดถวัเฉล่ียต่อหุน้ของช่วงระยะเวลา 3 

วนัทาํการใด ๆติดต่อกนัในระหวา่งช่วงระยะเวลา 75 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ซ่ึงกรณีดงักล่าวไม่ใช่การกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 260,000,000 

หุน้ ซ่ึงบริษทัจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการแปลงสภาพหุน้กูมี้จาํนวนไม่เพียงพอต่อการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงเป็นหุน้

สามญัได ้ บริษทัจะคืนเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียในอตัราประมาณร้อยละ 8 ถึง 9 ใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้ ดงันั้น ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถว้นจะไม่เกินร้อยละ 24.24 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 260,000,000 หุน้ อนัเน่ืองมาจากการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัของบริษทัจะไม่เกินจาํนวน 260,000,000 หุน้ดงักล่าว 

 

นางสาวสุกญัญา  สุขเจริญไกรศรี เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางอรพนัธ์ คงวฒันานนท ์ ถือหุน้จาํนวน  20,000  

หุน้ มีคาํถามในวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. กองทุนท่ีบริหารงานโดย UOB Kay Hian เป็นกองทุน UOB Kay Hian ใช่หรือไม่ 

2. ขอทราบประวติัของกองทุน UOB Kay Hian ท่ีจะเขา้มาเป็นผูล้งทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั 

3. เอกสารท่ีบริษทัแจกเพ่ิมเติมคืออะไร  

4. การเปล่ียนสูตรในการคาํนวณราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวัจากระยะเวลา 45 วนัเป็น 75 วนัจะทาํใหผู้ถื้อ

หุน้ไดป้ระโยชน์หรือไม่ 

ดร.พศิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัในกลุ่มของ UOB Kay Hian ท่ีจะเขา้มาลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของ

บริษทัในคร้ังน้ีคือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในกลุ่มของ UOB Kay Hian ใน

ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่และไดมี้ความน่าเช่ือถือสูง  ส่วนเอกสารท่ีแจกเพิ่มเติม เน่ืองจากนางสาวสุกญัญาเขา้ร่วม

ประชุมภายหลงัจากท่ีการประชุมไดเ้ร่ิมไปแลว้ ซ่ึงก่อนท่ีจะเขา้วาระการประชุมท่ี 1 ไดมี้การกล่าวเนน้ย ํ้าอีกคร้ังวา่  เอกสาร

ท่ีบริษทัแจกเพ่ิมเติมกเ็พ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีตามเหตุผลท่ีแจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้  

นอกจากน้ี ดร.พศิน ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ในเบ้ืองตน้ UOB Kay Hian Private Limited ตกลงท่ีจะซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพของ

บริษทัประมาณ 23 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และจะทยอยซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัตามท่ีจะไดต้กลงกนัต่อไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ

จาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของบริษทั ส่วนเร่ืองการเปล่ียนระยะเวลาเป็น 75 วนันั้นเป็นขอ้เสนอของกลุ่ม UOB Kay 

Hian ซ่ึงทางบริษทัคงไม่สามารถลงความเห็นได ้เพียงแต่ตอ้งนาํเสนอเพ่ือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป เน่ืองจากตอนน้ีเหลือผู ้

เสนอซ้ือเพียงรายเดียวเท่านั้น 

 

หลงัจากท่ีไดมี้การอภิปรายอยา่งกวา้งขวาง และมีคาํถามอยา่งมาก นายสยาม  จนัทรานุพนธ์ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

จากนายณรงค ์สาระสมบติั ถือหุน้จาํนวน  400,000  หุน้  ไดข้อข้ึนกล่าวอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

เห็นวา่บริษทัอาจเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหบ้ริษทัในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรือ

อาจจะเป็นกองทุนท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัในกลุ่มของ  UOB ใด ๆ กไ็ด ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทั UOB หรือกองทุนดงักล่าว

อยูภ่ายใตก้ารจดัการและการดาํเนินการของ UOB ซ่ึงมีมาตรฐาน มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ  และไดข้อใหส้รุป

สาระสาํคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประกอบการพิจารณาประกอบการลงมติ 
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ในการน้ี ดร.พศิน ไดก้ล่าวสรุปขอ้กาํหนดสาระสาํคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอต่อท่ีประชุม 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัของบริษทั มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนหุน้กู ้ หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่

ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู้

ในแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัน้ี 

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์  

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์  

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์  

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 4 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์  

วงเงนิ วงเงินรวมไม่เกิน 40 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ลา้นบาท ท่ีอตัรา

แลกเปล่ียน 25 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ

หลายชุดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวกไ็ด ้

สกลุเงนิ สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 

วธีิการจัดสรร เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะทั้งจาํนวน โดยจะออกและเสนอ

ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวกไ็ด ้ โดยบริษทัจะเสนอ

ขายและจดัสรรหุน้กูท้ ั้งจาํนวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูล้งทุนเพียงรายเดียว ซ่ึงไดแ้ก่ 

UOB Kay Hian Private Limited 

อายุ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราดอกเบีย้  ร้อยละ 2 ต่อปี  

ข้อจํากดัในการโอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ  

เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีเป็นการออกและเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ ดงันั้น การซ้ือขาย หรือ

การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีไม่วา่ทอดใด ๆ จะตอ้งกระทาํในต่างประเทศเท่านั้น  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพไดทุ้กวนัทาํการนบัจากวนั  

ออกหุน้กูด้งักล่าวจนถึงเวลาปิดทาํการของวนัทาํการสุดทา้ยในหน่ึงสัปดาห์ก่อนวนั 

ครบกาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ   
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ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น  ร้อยละ 90   ของราคาปิดถวัเฉล่ียต่อหุน้ของช่วงระยะเวลา 3   วนัทาํการใด ๆ  

ติดต่อกนัในระหวา่งช่วงระยะเวลา 75 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ี  

เก่ียวขอ้งสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (Floating 

Conversion Price))  

อตัราการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

ส่วนลดสูงสุดของราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพ  

บริษทัจะกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุน้ของ

บริษทัตามวธีิการกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีระบุขา้งตน้  

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพือ่

รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบลา้น) หุน้  

หากหุ้นทีอ่อกมารองรับไม่

เพยีงพอ  

จะไม่มีการออกหุน้ใหม่เกินกวา่ท่ีกล่าวขา้งตน้  แต่จะชาํระเงินคืนใหแ้ก่นกัลงทุน โดย

ทาํการชดเชยดว้ยดอกเบ้ีย ดว้ยอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 8 ต่อปีตามยอดเงินตน้คงคา้งท่ีไม่

สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั  

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

สูงสุด (Maximum Dilution 

Effect) หากมกีารแปลงสภาพ

ครบถ้วน  

ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบลา้น) หุน้สามญัท่ีออกใหม่  

พล.ต.ท. ไพฑูรย ์ สุวรรณวิเชียร  เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 966,000 หุน้  มีขอ้เสนอแนะ คือ ขอใหบ้ริษทัมีการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวการรับงานในโครงการต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทุกคร้ัง 

 

ประธาน ฯ ขอรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปดาํเนินการ 

 

ภายหลงัจากท่ื ดร.พศิน ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมและผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้มูลเพิ่มเติมเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งสรุปสาระสาํคญัและเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้

นั้น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ี ดร.พศิน กล่าวสรุปไว ้ และการมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธาน

กรรมการบริหารมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของ

บริษทัตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 362,925,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.71 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 4,740,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.29 

งดออกเสียง จาํนวน 500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัิการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํา่ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทั (ตามท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 8) อาจเขา้ข่ายเป็นการ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 

39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาด เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ในราคาตํ่า ทั้งน้ี เน่ืองจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมีวธีิการกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ่ึงอาจจะมีผลทาํใหร้าคา

ท่ีใชแ้ปลงสภาพตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผนัผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

คาํนวณ) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 ไดมี้มติ

อนุมติัใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 16/2552 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

กล่าวคือ การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  (Private Placement) ในราคาตํ่าดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้รองรับในราคาตํ่าดงักล่าว โดยบริษทัจะกาํหนดราคาใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุน้ของบริษทัตามวธีิการกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีระบุไวใ้นส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ยลาํดบัท่ี 2 ซ่ึงอาจเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีระบุ

ขา้งตน้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีวธีิการกาํหนดราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ่ึงอาจจะมีผลทาํใหร้าคาท่ีใชแ้ปลงสภาพตํ่ากวา่ร้อยละ90 ของ

ราคาตลาด อนัอาจเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าภายใตป้ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี

เก่ียวขอ้ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสาํหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า (ซ่ึงรวมถึง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า) ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 วาระน้ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 พิจารณาแลว้ โดยผู ้

ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีมติเห็นชอบ ร้อยละ 86.95 แต่มีมติไม่เห็นชอบ ร้อยละ 13.04 จึงทาํใหว้าระน้ีตกไป คณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

จากนั้น ดร.พศิน ไดแ้สดงและช้ีแจงส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 เร่ืองสารสนเทศสาํหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพในราคาตํ่า (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) อยา่งละเอียด ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1. วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 

3. ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและวธีิการคาํนวณ 

4. ในกรณีท่ีกาํหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (Fixed Offered Price) ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่จะเสนอขาย 

5. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า 

6. สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจาํเป็นในการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

โดยส่ิงท่ีช้ีแจงเพ่ิมเติมในวาระน้ีหลายขอ้ไดมี้การอธิบายอยา่งละเอียดในวาระท่ี 2 แลว้ แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็น

การพิจารณาการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งอธิบายอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือเป็นการ

เนน้ย ํ้าวา่ ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ประชุมไดมี้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พ่ือประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 น้ี 

ภายหลงัจากท่ี ดร.พศิน ไดช้ี้แจงขอ้มูลเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมและผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 363,213,870 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.79 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 4,451,703 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.21 

งดออกเสียง จาํนวน 500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู้

แปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้ง

ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว อยา่งไรกดี็ โดยท่ี

มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) กาํหนดวา่บริษทัจะเพิ่มทุนจาก

จาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดต่้อเม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ียงั

จาํหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือจะตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เท่านั้น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูพิ้จารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 

279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 812,626,551 บาท 

โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัมิไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน 279,671,161 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ซ่ึงหุน้จาํนวนดงักล่าวเป็นหุน้ท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ซ่ึงในปัจจุบนัหุน้

ดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัใชสิ้ทธิจองซ้ือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

เน่ืองจากไม่มีคาํถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

ตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 812,626,551 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้

แลว้แต่ยงัมิไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน 279,671,161 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 367,665,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม

และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 812,626,551 บาท (แปดร้อยสิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืนหก

พนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 812,626,551 หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืนหก

พนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 812,626,551 หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืนหก

พนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - -” 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

เน่ืองจากไม่มีคาํถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทัตามท่ีเสนอ 
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มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 367,665,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือ่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 260,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 260,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 260,000,000 หุน้ ตามท่ีระบุในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

เน่ืองจากไม่มีคาํถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหุน้กูต้ามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

260,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 363,221,173 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.79 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 4,444,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.21 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบั

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัในวาระท่ี 6 ขา้งตน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม

และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,072,626,551 บาท (หน่ึงพนัเจด็สิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืน

หกพนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,072,626,551 หุน้ (หน่ึงพนัเจด็สิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืน

หกพนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,072,626,551 หุน้ (หน่ึงพนัเจด็สิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืน

หกพนัหา้ร้อยหา้สิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - -” 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

เน่ืองจากไม่มีคาํถามอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหุน้กูต้ามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 363,221,173 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.79 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 4,444,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.21 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู้

แปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระท่ี 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัในวาระท่ี 6 ขา้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 260,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.24 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการออกหุน้

เพิ่มทุนในคร้ังน้ี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 260,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดงัท่ีระบุในวาระท่ี 1 ขา้งตน้ ทั้งน้ี เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนไม่เกิน 260,000,000 หุน้ดงักล่าวเป็นหุน้ของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นไปดว้ยความสะดวกและ

คล่องตวั คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือประธาน

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการบริหาร มีอาํนาจพิจารณา

และดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(4) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึง การ

กาํหนดรายการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ  ไป ตลอดจนการเขา้เจรจา ทาํ

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นและ

สมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (ถา้มี) 

(5) การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่าง ๆ หรือเอกสารและหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยืน่คาํขออนุญาต คาํ

ขอผอ่นผนั หรือเอกสารและหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงการดาํเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนว

ปฏิบติัของหน่วยงานดงักล่าว 

(6) การดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทับรรลุผลสาํเร็จ

และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

เน่ืองจากไม่มีคาํถามอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษทั 

และการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัหรือประธานกรรมการบริหารตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 260,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนไม่เกิน 260,000,000 หุน้ และการมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือ

ประธานกรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

เห็นด้วย จาํนวน 363,221,173 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.79 

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 4,444,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.21 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 19 ท่าน 

หลงัจากเร่ิมประชุม) 
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วาระที ่9 พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  

- ไม่มี – 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ท่านใดยงัมีคาํถามท่ีจะใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจงเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม

ในวนัน้ี และเสนอขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม  ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกการประชุม 

 (นายเสวก ศรีสุชาต)    (นายธาดา ชุมะศารทูล)  

 ประธานกรรมการ    เลขานุการบริษทั  

 

 

ขอรับรองวา่เป็นรายงานการประชุมท่ีถกูตอ้ง 

 

 

 

ลงช่ือ  กรรมการ  ลงช่ือ  กรรมการ 

 (นายเสวก ศรีสุชาต)    (นายอาํนวย กาญจโนภาศ)  

 

 


