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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 

  

วันอังคารท่ี 20  กรกฎาคม 2553   ณ หองประชุมมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซัน่ 
เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา  ถนนราชดําริ    กรุงเทพฯ   

 

 

 

นายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม แจงท่ีประชุมวา

ขณะน้ี มีผูถือหุนมาประชมุท้ังท่ีดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันจํานวน 179 ราย นับจํานวนหุนท่ีถือ

รวมกันได 217,195,845 หุน คิดเปนรอยละ 72.40 ของจํานวนหุนท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบงัคับของ

บริษัทฯแลว จึงไดเปดการประชุมวิสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี1/2553 
 

ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ ท่ีมารวมประชมุเปนรายบุคคล ดังน้ี                       

1. นายสรรเสริญ   วงศชะอุม        ประธานกรรมการ 

2.    นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย    รองประธานกรรมการ 

3.    นายปญจะ  เสนาดิสัย        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล   

                                                           และกรรมการอิสระ 

4. นายสบสันต์ิ     เกตสุวรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอสิระ 

5. นายไพฑูรย ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนและ 

                                                      กรรมการอิสระ 

6. นายอัจฉรินทร สารสาส           กรรมการอิสระ  

7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย     กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ 

8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย     กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

9. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย     กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ   

                         สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

10. นายสุระศักด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการ 
 

                     ตอจากน้ัน กลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีมารวมประชุมฯ ในคร้ังน้ี ไดแก 

1.   นายวรพจน          ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบัญช ี

2.   นายวสันต          ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ     

3.   นายวิชัย        ศรีมาวรรณ    รองกรรมการผูอํานวยการ สายจัดหาและพัฒนา

คุณภาพ 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
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4.  นางจิราพร       ศรีสมวงษ      รองกรรมการผูอํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

                    และแนะนําผูเขารวมประชุมอื่น 
 

                       1.  นายมนตรี               ศรไพศาล             ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท หลักทรัพยกิมเอ็ง 

                                                                                     (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  และทีมงาน 

                       2.  นายอัครพล            พิเชษฐวณยโชค     ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอร่ี 

                                                                                      (ประเทศไทย)  จํากัด  และทีมงาน 
  

กอนเขาวาระการประชมุ ประธานฯไดแนะนํา นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมคร้ังน้ีตอท่ีประชุม และมอบใหเปนผูชี้แจงระเบียบการ

ประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนใหท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 6 ในหนังสือเชิญ

ประชุม โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

1. เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการใหสิทธิผูถือหุนและการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเลือกใชวัน Record Date เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถอืหุน ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพรบ. 

หลักทรัพยฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุนในวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 โดยมีรายชือ่ผูถือหุน

รายใหญ 10 อนัดับแรกของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

                ชื่อ                                                                  จํานวนหุนท่ีถือ                   รอยละ 

1)  บริษัท สมบรูณ โฮลดิ้ง จํากัด   79,999,200  26.67 

2)  ตระกูลกิตะพาณิชย    77,534,400  25.84 

3)  กองทุนเพื่อการรวมลงทุน   30,000,000  10.00  

4)  นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม   11,056,800   3.68 

5)  MR.KENNETH RUDY KAMON                 9,715,200       3.24 

6)  SOMER (U.K.) LIMITED     8,394,500   2.80 

7)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด                                   8,144,400                      2.71   

8)  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE      7,966,900   2.66            

            LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD. 

9)  บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน)      7,937,700      2.65 

                      10)  AMERICAN IMTERNATIONAL ASSURANCE   7,858,000   2.62 

                                                       รวม                              248,607,100                  82.87   
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    2.  ขอปฏิบัติสําหรับการประชมุฯ และการลงมติ   

     2.1  ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมฯ แตละทาน จะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม  หากทานใดยัง

ไมไดรับบัตรลงคะแนน  กรุณายกมือเพื่อใหเจาหนาท่ีดําเนินการแจกใหกับทานตอไป 
 

      2.2  เน่ืองดวยระเบียบวาระท่ี 2 – วาระท่ี 4  เปนเร่ืองตอเน่ืองกัน  ทางบริษัทฯ จะขอ

นําเสนอรายละเอียดของวาระการประชมุฯ วาระท่ี 2 – วาระท่ี 4 ตอเน่ืองกันไปทีเดียว   แลวจึงเปดโอกาสใหผู

ถือหุนซักถาม       สวนการลงมติจะนําเสนอใหลงมติเรียงตามลําดับวาระ  ตามลําดับ  โดยเร่ิมจากวาระที่ 2, 3 

และ 4      ผูถือหุนทานใดท่ีประสงคจะซักถามหรือแสดงความเห็น  กรุณายกมือข้ึนและขอใหทานแจงชือ่และ

นามสกุล และในกรณีท่ีทานเปนผูรับมอบฉันทะ กรุณาแจงชื่อผูถือหุนท่ีทานรับมอบฉันทะมา ใหท่ีประชุมฯ 

ทราบดวยทุกคร้ัง 
 

     2.3  ภายหลังท่ีทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว  ผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงในวาระใด  ขอใหลงคะแนนบัตรลงคะแนนท่ีไดรับแจกจากเจาหนาท่ีตอนลงทะเบียน  และ

สงคืนใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท้ังน้ี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีลงคะแนนไมเห็นดวย และตามดวยบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ี งดออก

เสียง   โดยผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมอืข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีจัดเก็บตามลําดับ 
 

    2.4   ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง  บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออก

เสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมฯ  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี

ลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ  ท้ังน้ีในกรณีท่ีไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปน

อยางอื่นใหถอืวา ท่ีประชุมฯ เห็นชอบ  หรืออนุมัติเปนเอกฉันท     
       

2.5 ผูถือหุนทุกทาน มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน 
 

2.6 สําหรับมติท่ีประชุมฯ ในการอนุมัติเร่ืองตาง ๆ   ในวันน้ี  ยกเวนวาระท่ี 3 เร่ืองการ 

เพิ่มทุนและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  คะแนนเสียงอนุมัติใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียง  และคะแนนเสียงอนุมัติ   สําหรับวาระท่ี  3 คือ ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมฯ 

และมีสิทธิออกเสียง    สําหรับมติท่ีประชุมฯ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุมฯ  หากคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 
 

2.7 ผูถือหุนทานใดท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษ  จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ  
 

2.8 การเสนอใหดําเนินการลงคะแนนลับ  อาจกระทําไดหากผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน 

เสนอเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหพิจารณาเปนเร่ืองลับก็ได  หากท่ีประชุมฯ มมีติเสียงขางมาก

เห็นดวย ก็ใหดําเนินการลงคะแนนลับ 
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2.9 เพื่อใหการเก็บบัตรลงคะแนน เปนไปอยางโปรงใสสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล 

กิจการ บริษทัฯจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวหลังเลิกประชุมฯ กรณีผูถือหุนประสงคกลับกอนขอใหสง

บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาท่ี 
  

2.10 เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชมุฯและสามารถตรวจสอบความถูกตองได  
บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชมุฯ      

 

เมื่อเลขานุการท่ีประชุมฯ ไดกลาวรายงานเรียบรอยแลว ประธานฯไดสอบถามผูถอืหุนวามีขอ

ซักถามเก่ียวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีไดแจงไปแลว  หรือไม 
 

                      ผูถือหุน เสนอความเห็น ดังน้ี 
 

1) คุณธรรมนูญ    จุลมณีโชติ      ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

แสดงความเหน็วา  เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง ควรใหผูถือหุนท่ีอยูในหอง

ประชุมฯ  รวมสังเกตการณในการนับคะแนนเสียง     

ตอบ    บริษัทฯ ไดจัดใหมีท่ีปรึกษากฎหมาย ทําหนาท่ีดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางโปรงใส  ถูกตองตามกฎหมาย  และตรวจสอบวิธีการลงคะแนน/นับคะแนนเสียง 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ แลว     อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ขออาสาสมัครจากผูถือ

หุนจํานวน 2 ทานเพื่อเปนผูรวมสังเกตการณเพิ่มเติมตามท่ีผูถือหุนไดเสนอ และผูถือหุน

ท่ีมาประชุมฯ ดวยตนเอง 2 คน ไดแกคุณฮังไช  อัคควัสกุล   และคุณสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล  

ไดอาสาขอเปนผูรวมสังเกตการณการนับคะแนนเสียง 
 

 

     และเมื่อไมมีขอซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดจัดสง

หนังสือเชิญประชุมเปนการลวงหนา ดังน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ประธานฯ กลาววา   บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมฯ ใหทานผูถือหุนทราบลวงหนา

พรอมกบัหนังสือนัดประชมุแลวตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 โดยรายงานการประชมุดังกลาว  คณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตามมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุน และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวันประชุมฯ โดยเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือ

หุนสามารถตรวจสอบความถกูตอง ซึ่งไมปรากฏวามีผูใดขอแกไขแตอยางใด” 

 
 



 
 

Page 5 of 12 

                      มีการต้ังขอสังเกต  สรุปไดดังตอไปน้ี 
 

1) คุณธรรมนูญ    จุลมณีโชติ      ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ถาม    การกําหนดอัตราคาตอบแทนของกรรมการในปท่ีผานมา          ไมสอดคลองกับ 

           หลักการท่ีกําหนดไว       โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   

ตอบ    การกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการ  จะพิจารณาตามหนาท่ี        และความ 

                                          รับผิดชอบใหเหมาะสม กับภารกิจของกรรมการ  และหลักการของ IOD  ก็เปน 

                                         แนวทางหน่ึง ซึ่งใชประกอบการพิจารณาดวย       อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ 

                                         บริษัทฯ จะรับขอสังเกตน้ีไวพิจารณา  

  

 เมื่อไมมีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2553      ซึ่งประชุมฯ เมือ่วันท่ี 22 เมษายน 2553  และท่ีประชุมฯ ไดออกเสียง

ลงคะแนน เปนดังน้ี                  

                                            ไมเห็นดวย                             0       หุน 

                                            งดออกเสียง                           0      หุน 

                                            เห็นดวย                    217,195,845       หุน 

 

มติ    ท่ีประชุมไดพจิารณาแลว มมีติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 ตามรายละเอยีดท่ีเสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ
ได 

ประธานฯ มอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการเปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 

                  กรรมการผูอํานวยการ ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ มีความประสงคจะออกและเสนอขายใบ

แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดจํานวน 25,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และกลาวอธิบายสรุปลักษณะของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ

ไดใหผูถือหุนทราบ ดังน้ี 

                   ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (ใบแสดงสิทธิฯ) เปนตราสารท่ีสามารถโอน

เปล่ียนมือและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได    เมื่อตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศรับเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน การออกใบแสดงสิทธิฯ จะเปนประโยชนกับผูถือหุนของบริษัท โดยเปนการเปดโอกาส
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และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น กลาวคือ ผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนตาม

สัดสวนและราคาใชสิทธิท่ีบริษัท กําหนด โดยนําใบแสดงสิทธิฯ มาใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน

ของบริษัท หรือหากผูถือหุนไมประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท ผูถือหุนก็สามารถขายหรือโอน

สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนน้ีออกไปในตลาดหลักทรัพยฯ ได และนักลงทุนท่ีซื้อหรือรับโอนใบแสดงสิทธิฯ 

สามารถนําใบแสดงสิทธิฯ ดังกลาว มาใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนและ

ราคาใชสิทธิท่ีบริษัทฯ  กําหนด 

                   ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ

ไดจํานวน 25,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับ

จัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได    ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันท่ีกําหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในอัตราสวนการจองซื้อ 12 หุนเดิมตอ 1 หุน

ใหม กรณีมีเศษหุนใหปดท้ิง โดยรายละเอียดของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ปรากฏตาม

เอกสารแนบลําดับท่ี 2 

ท้ังน้ี หลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอืน่ ๆ ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ

ได ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงไดตามท่ีเห็นเหมาะสม 

ผูถือหุนไดสอบถาม สรุปสาระสําคัญได ดังตอไปน้ี 

1.  คุณวีระ    ชยัมโนวงศ            ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

     ถาม  อายุของใบแสดงสิทธิฯและระยะเวลาในการซื้อขายใบแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ 

     ตอบ  ใบแสดงสิทธิฯ เปนตราสารท่ีมีอายุส้ันไมเกิน 2 เดือน และจะมีระยะเวลาในการซื้อขาย   

            ในตลาดหลักทรัพยฯ ประมาณ 2 สัปดาห  โดยจะสามารถเร่ิมซือ้ขายไดประมาณ                

  กลางเดือนสิงหาคม 2553   และหากมีความคืบหนาประการใด บริษัทฯ จะแจงใหผูถอื 

              หุนทราบ  โดยทันที 
 

2.  คุณฮังไช   อัคควัสกุล             ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

     ถาม   บริษัทฯ มีวิธีปกปองสิทธิของผูถือหุนท่ีถือเปนใบหุนอยางไร   เน่ืองจากใบแสดงสิทธิฯ  

               มีกําหนดระยะเวลาในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เพียง 2 สัปดาหเทาน้ัน    

               ประกอบกับเอกสารท่ีจะสงไปท่ีบานอาจมีความลาชา  และผูถือหุนบางรายอาจมี 

               ความเขาใจในใบแสดงสิทธิฯ ไมมากนัก 

     ตอบ   การออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิฯ     มีลักษณะคลายกับการเพิ่มทุนวิธี      Right  

               Offering (RO)  แตเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน ใหสามารถขายสิทธิดังกลาวได 
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               ในกรณีท่ีผูถือหุน    อาจไมพรอมท่ีซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งแตกตางจากกรณี RO  

               ท่ีผูถอืหุนจะเสียสิทธิไปเลย 
 

 

               ในกรณีของผูถือใบหุนสวนใหญ จะมีมมุมองในการลงทุนในบริษัทฯ ระยะยาว    

               ดังน้ัน จึงอาจไมมีความประสงคท่ีจะขายใบแสดงสิทธิฯ      อยางไรก็ดี  หากผูถือหุน 

               ตองการท่ีจะซือ้ขายใบแสดงสิทธิฯ ดึงกลาว ก็สามารถทําไดโดยการเปดบัญชซีื้อขาย 

               หุนกบัโบรกเกอรกอนวัน Record date   เพื่อใหใบแสดงสิทธิฯ ถูกโอนเขาบัญชซีื้อขาย 

               หุนของผูถือหุนโดยอัตโนมัติ  และผูถอืหุนท่ีไมประสงคจะขายใบแสดงสิทธิฯ ดังกลาว    

               ผูถือหุนรายน้ันก็จะยังคงสามารถใชสิทธิจองซือ้หุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดตามปกติ  

               เหมอืน Right Offering (RO)  โดยไมมีการเสียสิทธิ  
 
               

               ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลรายละเอียดใบแสดงสิทธิฯ บนเว็บไซตของบริษทัฯ  

   และดําเนินการท่ีเก่ียวของ  เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนและนักลงทุนในตลาดทุนมีความ   

   เขาใจเกี่ยวกับใบแสดงสิทธฯิ  ของบริษัทฯ มากขึ้น            
  

3.  คุณธรรมนูญ  จุลมณีโชติ       ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

     ถาม   เหตุใดบริษัทฯ จึงไมเสนอขายหุนเพิ่มทุนท้ังหมดใหแกผูถือหุนเดิม 

    ตอบ   เน่ืองจาก      บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะขยายฐานนักลงทุนไปยังนักลงทุนสถาบัน 

              เพิ่มขึน้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบับริษัทฯ    อีกท้ังเกรงวาจะเปนการรบกวนผูถือหุน 

              เดิมมากเกินไป  หากเสนอขายหุนเพิ่มทุนท้ังจํานวน 
 

4.  คุณจิณพักตร   พรพบิูลย        ผูถอืหุนมาดวยตนเอง 

     ถาม   ระยะเวลาในการซือ้ขายของใบแสดงสิทธิฯ เพียง 2 สัปดาห เปนระยะเวลาท่ีส้ันเกินไป 

     ตอบ   บริษัทฯ ไดพิจารณาและกําหนดระยะเวลาดังกลาว  รวมกับท่ีปรึกษาทางการเงิน โดย 
               คํานึงถึงแผนการลงทุน และความตองการใชเงินทุนของบริษัทฯ          ประกอบกับเปด 
               โอกาสใหผูถือหุนสามารถซือ้ขายใบแสดงสิทธิไดภายในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

เมื่อไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนพจิารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิ

ในการซื้อหุนเพิม่ทุน ท่ีโอนสิทธิได และท่ีประชุมฯ ไดออกเสยีงลงคะแนน เปนดังน้ี  

ไมเห็นดวย                                    0    หุน 

งดออกเสียง                         0    หุน 

เห็นดวย          217,195,845    หุน 
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                มต ิ   ท่ีประชุมไดพจิารณาแลว จงึมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อ

หุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได จํานวน 25,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอขางตนทุกประการ  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการเปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 

                  กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทมีความประสงคท่ีจะขยายธุรกิจอยาง

ตอเน่ืองตามสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมเคร่ืองยนตทางการเกษตรที่มีแนวโนม

เติบโตในอนาคต ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงมีแผนระดมทุนเพื่อรองรับโครงการขยายกําลังการผลิตในโรงหลอเหล็ก

แหงใหม และโครงการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคลองในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ี ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการท่ีบริษัทมโีครงสรางทางการเงินท่ีแข็งแกรงและ

มั่นคงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น จนชวยใหองคกรสามารถเติบโตอยาง

ตอเน่ือง และย่ังยืนในอนาคต อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอผูถือในระยะยาว  

                    ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพจิารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจาํนวน

40,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจาํนวน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมเปนจํานวน 340,000,000 บาท แบงออกเปน

หุนสามัญ 340,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

  

 นอกจากน้ี ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนตามท่ีระบุไวขางตน ดังน้ี 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 340,000,000 บาท (สามรอยส่ีสิบลานบาท) 

 แบงออกเปน 340,000,000 หุน (สามรอยส่ีสิบลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเปน  

 หุนสามัญ 340,000,000 หุน (สามรอยส่ีสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน (-) 
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เมื่อไมมีผูถอืหุนซักถาม  ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน และท่ีประชุมฯ ไดออกเสียง

ลงคะแนน เปนดังน้ี       

ไมเห็นดวย                                    0    หุน 

งดออกเสียง                         0    หุน 

เห็นดวย          217,195,845    หุน 

 

มต ิ   ท่ีประชุมไดพจิารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอยีดท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุนสามัญเพิม่ทุน 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการเปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ  

                   กรรมการผูอํานวยการ ไดแจงใหท่ีประชมุทราบวา สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีความประสงคจะ

ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมฯ ในวาระ

ขางตน     บริษัทฯ จะตองจดัสรรหุนเพื่อรองรับการใชตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดตามท่ี

ขออนุมัติในคร้ังน้ี และคณะกรรมการของบริษทัฯ เห็นสมควรใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนอีกสวนหน่ึงเพื่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อเปนการขยายฐานนักลงทุน และเพิ่มสภาพคลองใหแก

หลักทรัพยของบริษัท 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพือ่รองรับการใชสิทธติามใบแสดง

สิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ในกรณีท่ีมีหุนเหลือ  เน่ืองจากไมมีการใชสิทธิ

ตามใบแสดงสทิธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดบริษัทอาจเสนอขายหุนสวนท่ีเหลือ

ดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด

ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการ
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จัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคาตลาด" ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ีเก่ียวของจะกาํหนด 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ

ตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ี

ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอาํนาจพจิารณากําหนดราคา

เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ี หากบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนท่ีมีเขาขายเปนบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของกําหนด บริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ ตามประกาศท่ีเก่ียวของ

กําหนด 
 

 เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม  ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน   และท่ีประชมุฯ ไดออกเสียงลงคะแนน เปนดังน้ี  

ไมเห็นดวย                                    0    หุน 

งดออกเสียง                         0    หุน 

เห็นดวย          217,195,845    หุน 
 
                      มต ิ ท่ีประชุมไดพจิารณาแลว จึงมมีติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  จํานวน 

                                       40,000,000 หุน มลูคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอยีดท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ในวาระน้ีกําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ 

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดชี้แจงขอซกัถาม หรือขอสงสัยตาง ๆ ในการประชมุคร้ังน้ี โดยจะไมมีการ

นําเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติ และจะไมมกีารลงมติใด ๆ ในวาระน้ี     

 ท้ังน้ี ผูถือหุนไดสอบถามในเรื่องตาง ๆ และประธานฯ ไดมอบใหท่ีปรึกษาทางการเงิน เปนผู

ชี้แจงและตอบขอซักถามเปนท่ีเขาใจเรียบรอย ดังน้ี   
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1. คุณวีระ   ชัยมะโนวงค       ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

                      ถาม 1) ขอทราบหลักการของบริษัทฯ ในการจัดสรรหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด 

      2) ขอทราบโครงสรางการเงินและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน  
                       

                      ตอบ 1) หลังจากท่ีประชมุผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนใหกับบคุคลในวงจํากัด 

 ไดจํานวน 15,000,000 หุน  บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอชายหุนใหกบับุคคลใน

 วงจํากัดในราคาท่ีไมตํ่ากวารอยละ 10 ของราคาตลาด (ราคาตลาดจะกําหนดตาม

 เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต)  โดยราคาเสนอขายสุดทายจะข้ึนอยูกบั

 สภาวะตลาด ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ  ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินคาดการณเบื้องตนวาจะ

 เปนราคาสวนลดจากราคาตลาดประมาณรอยละ   5  –  10 อยางไรก็ดี กรณีท่ี

 ราคาตลาด ณ ชวงเวลาน้ันตํ่ากวาราคาใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิฯ ท่ี 14 บาท 

 บริษัทฯ จะยังไมมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบคุคลในวงจํากัดแตอยางใด    

       2)  บริษัทฯ จะมีโครงสรางทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น   โดยคาดวาจะมีอัตรา 

 สวนหน้ีสินตอทุนประมาณ 1 เทา  
 

                           2.  คุณบํารุง    ศรีงาน       ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

   แสดงความเห็นวา :การกําหนดใหสิทธิผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับการจัดสรรใบแสดง 

   สิทธิฯ ในอัตรา 12 หุนเดิม  ไดรับใบแสดงสิทธิฯ 1 หนวย  ท่ีราคาการใชสิทธิ 14 บาท 

   ตอ 1 หุนสามัญน้ัน   เห็นวาสิทธืท่ีผูถือหุนเดิมไดรับอาจดอยกวาการจัดสรรหุนใหกับ 

   บุคคลในวงจํากัด เน่ืองจากผูถือหุนเดิมจะไดรับสวนลดเพียงประมาณ 0.40 บาทตอหุน    

   ท่ีราคาตลาดปจจุบันประมาณ 19 บาท   ( 5 บาท ตอ 12 หุน เทากับ 0.40 บาทตอหุน) 

   ตอบ  การออกใบแสดงสิทธิฯ ท่ีอัตราสวนดังกลาวไดถูกกําหนดโดยคํานึงถึงผลกระทบ 

            ตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม   ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนภายหลังXR             

 และปจจัยท่ีเก่ียวของแลว    โดยปจจุบันราคาใชสิทธิดังกลาวตํ่ากวาราคาตลาด 

             ประมาณ 5 บาท  ในขณะท่ีราคาเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคาดวาจะมี 

            สวนลดประมาณรอยละ 5 – 10 จากราคาตลาดเทาน้ัน 
     

                          3.  คุณจิณพักตร     พรพบิูลย       ผูถือหุนมาดวยตนเอง    

                               ถาม   ปท่ีแลวบริษัทฯ ไมไดจายเงินปนผล   แตปน้ีอยากจะใหมีการจายเงินปนผลให 

                                 ผูถือหุน และอยากทราบวาเหตุใดจึงไมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเดิม ซื้อหุนเพิ่ม 

                                         ทุนเกินสิทธิได  

                               ตอบ  บริษัทฯ รับจะนําประเด็นเร่ืองการจายเงินปนผลไปพิจารณา   สําหรับสาเหตุท่ี 
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         ไมสามารถเปดโอกาสใหผูถือหุนเดิมซื้อหุนเกินสิทธิไดน้ัน  เน่ืองดวยตามกฎเกณฑ 

            ท่ีเก่ียวของในการออกใบแสดงสิทธิฯ      กาํหนดใหไมสามารถจัดใหมีการจองเกิน 

            สิทธิได  หากผูถือหุนประสงคจะซื้อหุนเพิ่มทุนมากกวาสัดสวนท่ีถืออยู  จะตองซื้อ 

            ใบแสดงสิทธิฯ เพิ่มเติมจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ    

 

เมื่อท่ีประชมุฯ ไมมีเร่ืองอืน่ใดซักถามอีกแลว ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีได               

สละเวลามารวมประชมุ และอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตางๆ ดวยดี และกลาวปดประชุม

เมื่อเวลา12.00 น.    

                               

                 

                           (นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข)                                    (นายสรรเสริญ วงศชะอุม) 

                  เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                    ประธานท่ีประชุม 

 
 


