รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2561
บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2561 ของบริ ษั ท ยู ซิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จัด ขึ น้ เมื่ อ
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 1 ชัน้ 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุ งเทพฯ เลขที่ 1091/343
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เริ่มการประชุม
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ ”) และนายภราดร
เลียวสกุล ที่ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม และกล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึ กษาของ
บริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายคีรี

กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการ

2. นายรังสรรค์

ศรี วรศาสตร์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพลากร

หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายไพศาล

ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. นายสุรจิตร

ก้ องวัฒนา

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

6. นายกวิน

กาญจนพาสน์

กรรมการ

7. นายคง

ชิ เคือง

กรรมการ

8. นางสาวปิ ยพร

พรรณเชษฐ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

9. นายสยาม

สีวราภรณ์สกุล

กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงาน
กฎหมาย และเลขานุการบริ ษัท

อนึ่ง สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 9 ราย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
1

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวีระพงศ์

โรจนวโรดม

กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิการ

2. นางสาวสรญา

เสฐี ยรโกเศศ

กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน

3. นางสาวณัฐพรรณ

จิระเมธากุล

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานบัญชี

4. นางลาภิกา

ศศะนาวิน

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการลงทุน

1. นางสาวศิราภรณ์

เอื ้ออนันต์กลุ

ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย จากัด

2. นายภราดร

เลียวสกุล

ที่ปรึกษากฏหมายจากบริ ษัท สานักงานกฏหมาย
แคปปิ ตอล จากัด

3. นางสาวณหทัย

เกียรติวิญญู

ที่ปรึกษากฏหมายจากบริ ษัท สานักงานกฏหมาย
แคปปิ ตอล จากัด

ที่ปรึกษาผู้เข้ าร่ วมประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2561 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

1,682,739,052,821

บาท

เป็ นทุนชาระแล้ ว

935,429,212,116

บาท

บริ ษัทฯ มีห้ นุ ทังหมดจ
้
านวน

935,429,212,116

หุ้น

หุ้นทังหมดที
้
่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

561,371,695,976

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

374,057,516,140

หุ้น

1

บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น 29,227 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จานวน 29,131 ราย ถือหุ้นรวม
ทังสิ
้ ้น 481,033,797,448 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 85.69 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จานวน 96 ราย ถื อหุ้นรวมกันทัง้ สิ ้น 80,337,898,528 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.31 ของจานวนหุ้น
สามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิจานวนทังสิ
้ ้น 1,993 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
จานวน 1,980 ราย ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 311,339,145,471 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.23 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิที่จาหน่าย

2

ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จานวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 62,718,370,669 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 16.77 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การประชุ ม ในครั ง้ นี ้ มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเป็ น จ านวนทัง้ สิ น้ 471 ราย
นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 377,181,443,455 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.3218 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งกาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 663
ราย รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 489,720,502,470 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.3525 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของ
ั้
บริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ทาการปรับปรุงจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ น
จริ งและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เสียง ตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 62 - 68 และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ
บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความ
เหมาะสม โดยหากเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะตอบคาถามในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ
ได้ เผยแพร่ขา่ วผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามล่วงหน้ า
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ นางสาวณหทัย เกียรติวิญญูตวั แทนจาก
บริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจการนับ
คะแนน และเพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เลขานุการที่ประชุมได้ ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
เข้ าร่วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน ซึง่ มีนางสาวเสาวรส เหลืองมโนทรัพย์ ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์เป็ นพยานใน
การตรวจนับคะแนนในครัง้ นี ้ หลังจากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ ระบุไ ว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้ าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 ของบริ ษัท ยู ซิตี ้
จากัด (มหาชน( และแจ้ งว่าการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นวาระพิเศษเนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับ
จานวนหุ้นและส่วนของทุนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทนั ทีที่บริ ษัทฯ มีกาไร โดย
3

บริ ษั ท ฯ จะขอรวมหุ้น จาก 100 หุ้น รวมเป็ น 1 หุ้น ซึ่ง จะท าให้ ร าคาหุ้น ของบริ ษัทฯ ที่ ซื อ้ ขายกัน ในตลาดเพิ่ มขึน้ เป็ น
ประมาณ 3 - 4 บาทต่อหุ้น และมีจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วลดลงเหลือเพียงประมาณ 9,300 ล้ านหุ้น ซึ่งก็จะทาให้
การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ ้น และบริ ษัทฯ จะขอลดทุนจดทะเบียน เพื่อล้ างขาดทุนสะสมและส่วนต่า
มูลค่าหุ้น ซึ่งการดาเนินการรวมหุ้นและลดทุนครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อทังผู
้ ้ ถือหุ้นทังหมดและบริ
้
ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ สาหรับ
ส่วนของรายละเอียดและความเป็ มาของแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้กล่าวชี ้แจงในวาระต่อๆไป
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ โดยทีมบริ หารใหม่ยงั คงมุง่ เน้ นที่จะบริ หารงานให้ มี
ความก้ าวหน้ า โปร่ งใส และน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด และบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน( ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ
DJSI) ประจาปี 2561 ซึ่งในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีศกั ยภาพและความพร้ อมมากขึ ้นก็จะผลักดันให้ เข้ าเป็ นสมาชิก DJSI
เช่นกัน
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
จากนัน้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในการประชุม
ครัง้ นี ้
******************************************************************************************************************************
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว และได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย2 ใน
หนังสือเชิญประชุมหน้ า 23 - 53 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่ง
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ ตอนท้ ายวาระ
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรอง
ด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุมพิ จารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี
2561 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,609,893,576

99.9938

ไม่เห็นด้ วย

30,198,094

0.0061

งดออกเสียง

18,000,000

-

0

0.0000

489,658,091,670

-

บัตรเสีย
รวม (654 ราย)
ความเห็น/ คาถาม/ คาตอบ
คาถาม

นายประธีป วัชรโชคเกษม สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อไหร่ โดยจะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ จานวนเท่าไหร่ และผลประกอบการในปี 2562 จะเป็ นอย่างไร ทังนี
้ ้เชื่อมัน่ ว่า
ผู้บริ หารใหม่ที่เป็ นมืออาชีพจะสามารถบริ หารบริ ษัทฯ ให้ มีความมัน่ คง และเจริ ญก้ าวหน้ าเป็ นลาดับ
ต้ นๆ ของประเทศได้

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับการจ่ายปั นผลและผลกาไรของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเท่าไหร่นนั ้ สาหรับ
การประชุมในครัง้ นี ้คงไม่สามารถตอบได้ แต่บริ ษัทฯ จะจ่ายปั นผลได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ ดาเนินการลดทุน
จดทะเบียนเพื่อล้ างขาดทุนสะสมแล้ วเสร็ จ

คาถาม

นายพิทกั ษ์ เนตรเพชราชัย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่ อให้
บริ ษัทฯ สามารถสร้ างกาไรจากผลการดาเนินงานอย่างไร

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ จากการเข้ าลงทุนในกิจการใหม่ๆ ของบริ ษัทฯ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมทุนกับบริ ษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน( ซึง่ การลงทุนดังกล่าวสามารถ
สร้ างผลกาไรให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น เช่น โครงการเดอะยูนิคอร์ น ตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้า
พญาไท ซึ่งทาเลที่ดินดังกล่าวถือเป็ นทาเลที่ดี เนื่องจากเป็ นจุดตั ดของการคมนาคมระบบรางของ
กรุ งเทพฯ ทัง้ Airport Link และรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้ างเป็ น อาคารแบบ
ผสมสาน (Mixed-use) ภายในประกอบด้ วย ร้ านค้ า อาคารสานักงาน และโรงแรม เป็ นต้ น และ
นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สาหรับโรงแรมในประเทศไทยและในทวีปยุโรป
บริ ษัทฯ มีแผนที่จะให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ สามารถสร้ างรายได้ และกาไร
ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ สาหรับโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การล่าสุด เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2561ได้ แก่
โรงแรม ณ เมืองไลป์ ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมัน และคาดว่าต้ นปี 2562 โรงแรม ณ เมืองวอร์ ซอ
(Worsow) ประเทศโปแลนด์จะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ เช่นกัน ทังนี
้ ้ สาหรับโรงแรมที่บริ ษัทฯ ถือครอง
อยู่(เป็ นเจ้ าของ( จานวนประมาณ 31 โรงแรม หรื อประมาณ 5,200 ห้ อง ซึ่งหากรวมโรงแรมที่บริ ษัทฯ
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รับบริ หารจัดการจะอยู่ที่จานวนประมาณ 9,700 ห้ อง ทังหมดถื
้
อเป็ นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ
บริ ษัทฯ
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนาโรงแรมที่บริ ษัทฯ รับบริ หารจัดการทังหมดในทวี
้
ปเอเชีย จานวน
ประมาณ 20,000 ห้ อง ซึ่งปั จจุบนั การลงทุนของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น (1) การลงทุนในกิจการโรงแรม
และ (2) การร่ วมทุนในการพัฒนาที่พกั อาศัยแนวรถไฟฟ้ากับบริ ษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน( จานวน
27 โครงการ อีกทังที
้ ่ดินของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่สามารถสร้ างมูลค่าให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ เช่นกัน
คาถาม

นายบัณฑิต พรตระกูล สอบถามว่า สาหรับการลงทุนในต่างประเทศด้ วยสกุลเงินอื่น จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรื อไม่อย่างไร

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สาหรับการลงทุนในต่างประเทศนัน้ หากบริ ษัทฯ
เข้ าลงทุนในประเทศใดบริ ษัทฯ จะมีเงินกู้ยืมบางส่วนเป็ นสกุลเงินประเทศนัน้ ดังนัน้ หากราคาเกิดการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย ซึ่งจะมีเพียงการลงทุนในครัง้
แรกเท่านันที
้ ่บริ ษัทฯ ไม่ได้ บริ หารจัดการในลักษณะนี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นสังเกตุจากงบการเงินในไตร
มาสที่ 2/2561 จะเห็นว่าบริ ษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นบ้ าง ซึง่ เกิดจากความแตกต่างของสกุล
เงินระหว่างบริ ษัทย่อยในยุโรปด้ วยกัน เช่น โปแลนด์ กับ ออสเตรี ย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่ได้
เพิกเฉยแต่อย่างใด ปั จจุบนั ได้ ให้ ประธานเจ้ าหน้ าสายงานการเงินดาเนินการศึกษาข้ อมูล และแนวทาง
แก้ ไขอย่างเร่งด่วน

คาถาม

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามว่า
1) ความคืบหน้ าของโครงการร้ อยชักสาม
2) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการหมุนเวียนเงิ นภายในกลุ่มบริ ษั ทฯ
แทนการโอนเงินกลับเข้ าประเทศได้ หรื อไม่อย่างไร

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรับโครงการร้ อยชักสาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีปัญ หาเรื่ องการ
ส่งมอบ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเข้ าเจรจาและขอจัดทาสัญญาฉบับใหม่กบั กรมธนารักษ์ ก่อนเข้ าดาเนินการ
พัฒ นา โดยคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภายในปี 2561 ทัง้ นี ้ ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ อัต รา
แลกเปลีย่ นบริ ษัทฯ รับทราบและขอบคุณสาหรับคาแนะนา

คาถาม

นายประธี ป วัชรโชคเกษม สอบถามว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทรัพย์อยู่จานวนเท่าไหร่ โดยเสนอแนะให้
บริ ษัทฯ ดาเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอีกครัง้ ในปี 2562 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับมูลค่าทรัพย์สินของ
บริ ษัทฯ ในปั จจุบนั

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับมูลค่าทรัพย์ สินทังหมดของบริ
้
ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการประเมินอีก
ครัง้ โดยจะระบุไว้ ในรายงานประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ
6

คาถาม

นางสุรีย์พร โรหิโตปการ สอบถามเกี่ยวกับการขายที่ดินที่บางกระเจ้ า

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรับที่ ดินบางกระเจ้ า บริ ษัทฯ ตัดสินใจไม่พฒ
ั นาต่อ ด้ วยเหตุผลหลาย
ประการ ดังที่ได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบก่อนหน้ าแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงขายที่ดินดังกล่าวให้ แก่
บุคคลอื่น

ข้ อเสนอแนะ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวเสนอแนะ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านที่มีข้อสงสัยให้ สอบถามในวาระที่
เกี่ยวข้ องนันๆ
้ พร้ อมกล่าวให้ กาลังใจคณะกรรมการทุกท่าน
******************************************************************************************************************************
ทังนี
้ ้ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 3 เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับธุรกรรมที่จะขออนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 ตังแต่
้ วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 12 นัน้ เป็ นวาระเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหุ้นและการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อหักกลบส่วนต่ามูลค่าหุ้นและล้ างผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้น
เข้ าใจภาพรวมและที่มาที่ไปของวาระการประชุม ทัง้ หมดอย่างชัดเจน เลขานุการที่ประชุม จึงเรี ยนเชิญนางสาวปิ ยพร
พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของการทาธุรกรรมทังหมดก่
้
อนเข้ าสูก่ ารพิจารณาอนุมตั ิใน
วาระต่อ ๆ ไป พร้ อมแจ้ งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถาม บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามคาถามที่เกี่ยวข้ อง
ภายหลังจากที่นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ได้ ชี ้แจ้ งรายละเอียดของธุรกรรมทังหมดแล้
้
วเสร็ จ และจะขอให้ ที่ประชุมลงมติ
ในแต่ละวาระต่อไป
ทังนี
้ ้ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2561 ซึง่ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะต้ องดาเนินการอยู่ 2 ประเด็น ดังนี ้
1. เตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น ซึ่งเดิมบริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายบริ ษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้ สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ บริ ษัทฯ จึงต้ องดาเนินการล้ างขาดทุนสะสมให้ แล้ วเสร็ จ
2. มูลค่าของหุ้น ซึ่งเดิมหุ้น U มีราคา ซื ้อขาย อยู่ที่ประมาณ 0.03 บาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าว หากมีการ
การปรับตัวสูงขึ ้นหรื อลดลงของหุ้นแต่ละครัง้ จะมีมลู ค่าเท่ากับอัตราร้ อยละ 33 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่นกั ลงทุนสถาบันจะรับได้
ปกตินกั ลงทุนสถาบันจะได้ ที่ประมาณไม่เกินร้ อยละ 10 จึงเป็ นผลให้ นกั ลงทุนสถาบันทังในประเทศและต่
้
างประเทศไม่
สามารถเข้ ามาลงทุนได้ มากนัก
ดังนัน้ เพื่อขจัดปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรวมหุ้น และลดทุนเพื่อล้ างขาดทุน
สะสม และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
 การเพิ่มทุนจานวน 283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับไม่ให้ เกิดเศษหุ้นภายหลังการ
คานวณเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น บริ ษัทฯ จึง
มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ห้ ุ นที่ ค งเหลื อ จากการเสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม จ านวน
279,609,330,204 หุ้น ซึง่ ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 นันบริ
้ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจาก
จานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ได้ ต่อเมื่อหุ้นทัง้ หมดได้ ออกจาหน่ายแล้ ว หรื อในกรณี ห้ นุ ยัง
จาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ
มีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายก่อนการเพิ่มทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม 1 บาท เป็ นหุ้นละ 100
บาท เนื่องจากตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนกาหนดว่า มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ากว่า 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนัน้
เพื่อไม่ให้ มลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ ภายหลังการลดทุนต่ากว่า 0.50 บาท บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องรวมหุ้นเพือ่
เพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ ก่อนการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ
โดยการรวมหุ้นดังกล่าว จะเป็ นผลให้ จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 100 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ทังนี
้ ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 100 บาท จะส่งผลให้ ผ้ ู
ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิ ้งไป
ซึ่งการคานวณเศษหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย( จากัด (TSD) เป็ น
ผู้ดาเนินการ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปั ดทิ ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิ ดถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2561 (คืออัตรา 0.03 บาท( โดยผู้
ถือหุ้น แต่ละรายที่ได้ รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ ที่สานักงานของบริ ษัทฯ ณ ชัน้ 20 อาคารที
เอสที ซอยเฉยพ่ว ง ถนนวิ ภาวดี -รั ง สิต แขวงจอมพล เขตจตุจัก ร กรุ ง เทพมหานคร ภายใน 1 เดื อ นนับ แต่วัน ที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ มีผล ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้ รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าว
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันสละสิ
้
ทธิในการรับเงินสดชดเชย
 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ของบริ ษัทฯ จานวน 1,358,229,571,767.20 บาท ทัง้ นี ้
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นต่ า กว่ า มู ล ค่ า หุ้ นจ านวน 895,601,145,272.13 บาท และผลขาดทุ น สะสมจ านวน
9,919,079,345.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่ง
ตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชน กาหนดว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะ
กระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล ดังนันเพื
้ ่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯ จึงต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,358,229,571,767.20 บาท และลด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ จานวน 905,495,477,409.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จาก
100 บาทต่อหุ้น เป็ น 3.20 บาทต่อหุ้น ซึง่ การลดมูลค่าหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นการล้ างส่วนต่ามูลค่าหุ้นในอัตราร้ อยละ 1.1 เท่านัน้
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น โดยมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นสรุ ปได้
ดังนี ้
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ความเห็น/ คาถาม/ คาตอบ
คาถาม

นายไกรวัลย์ คทวณิช สอบถามว่า จานวนหุ้นจดทะเบียนที่บริ ษัทฯ นามาใช้ ในการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายนันถู
้ กต้ องหรื อไม่ เนื่องจากตนเป็ นผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงเดือนมีนาคมปี 2561 ที่ผา่ นมา แต่เกิดข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการชาระ
ค่าหุ้น จึงส่งผลให้ ไม่สามารถจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นันได้
้ ซึ่งส่วนตัวเข้ าใจว่าหากได้ รับการจัดสรร
หุ้นในครัง้ นัน้ จานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ ใช้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายในครัง้ นี ้อาจจะไม่ถกู ต้ อง

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่า วชีแ้ จงว่า ข้ อมูลที่บริ ษัทฯ นามาใช้ ในการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ ซึ่ง ระบุไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุม นัน้
ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว แต่สาหรับเหตุการณ์ที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวถึง คงเกิดจากความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นของ
วัน เวลา และวิธีการชาระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น
ประธานฯ กล่าวชี แ้ จงเพิ่มเติมว่า เพื่อรั กษาเวลาขอให้ ฝ่ายกฎหมายของบริ ษัทฯ ดาเนินการชีแ้ จง
รายละเอียดและกระบวนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบด้ วย

คาถาม

นายศิ ริ วัฒ น์ วรเวทวุ ฒิ คุ ณ สอบถามว่ า ส าหรั บ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ ราคาซื ้อขายหุ้นใหม่ คือ 3.20 บาท เริ่ ม
ใช้ ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561 ใช่หรื อไม่

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท จะ
ส่งผลให้ ราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีมลู ค่าที่ตราไว้ ที่ 100 บาท ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2561
และจะเริ่ มซื ้อขายหุ้นที่มีมลู ค่าที่ตราไว้ ที่ 3.20 บาท ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561

คาถาม

นายสิทธิ โชค บุญวณิชย์ สอบถามว่า สาหรับกรณีของผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมและถูกปั ดทิ ้งภายหลัง
การคานวณนัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายชดเชยค่าเศษหุ้นนี ้อย่างไร

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี แ้ จงว่า สาหรั บการคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ ตราไว้ ข อง
บริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 100 บาท จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจานวน
ที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิ ้งไป โดยบริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย( จากัด (TSD) เป็ นผู้ดาเนินการคานวณ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถกู ปั ดทิ ้งในราคา 0.03 บาท ต่อหุ้น ซึง่ เท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายที่ได้ รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ ที่ สานักงานของบริ ษัทฯ ณ ชัน้ 20
อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ มีผล ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้นที่ได้ รับผลกระทบราย
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ใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนัน้
สละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยนัน้
คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่
สะดวกมาเข้ าร่ วมประชุม ในวันนี ้ สามารถรับทราบและเข้ าใจว่า ราคาซื ้อขายของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลงในเดือนตุลาคม 2561

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านได้ รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณปลายเดือนตุลาคม 2561

คาถาม

นายวิเชียร จูรานุกลู สอบถามว่า
1) ผู้ถือหุ้นซื ้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จะต้ องรอจนครบ 1 ปี จึงจะได้ รับสิทธิรับเงินปั นผลใช่หรื อไม่
2) อนาคตหากถือหุ้นบุริมสิทธิครบ 1 ปี และขายหุ้นบุริมสิทธิไป อยากทราบว่า สิทธิในการได้ รับเงิน
ปั นผลนันจะยั
้ งคงอยูไ่ หรื อไม่อย่างไร
3) ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ U-W4 ซึ่ ง มี ก ารจัด สรรในอัต ราส่ว น 2 หุ้น บุริ ม สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุน ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 ดังนัน้ การรวมหุ้นในครัง้ นี ้ จะส่งผลกระทบต่อการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ U-W4 หรื อไม่

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี ้แจงว่า
1) สาหรับสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิ จะติดไปกับหุ้นบุริมสิทธิ นนั ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลจะต้ องเป็ นผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในขณะที่บริ ษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปั น
ผล
2) สาหรับอัตราส่วนการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 จะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตรา
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เพิ่มขึ ้น

คาถาม

นายประที ป วัช รโชคเกษม สอบถามว่ า หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลในอัต รา 0.22 บาท
ภายหลังการลดทุนและล้ างขาดทุนสะสมแล้ วเสร็ จ ดังนันจึ
้ งอยากทราบว่าหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิอย่างไร
และหากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลก่อนหุ้นสามัญจะได้ รับเงินปั นผลเมื่อไหร่ พร้ อมทังเสนอให้
้
บริ ษัทฯ โอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ถู ือหุ้นแทนการขอรับเองในกรณีผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเงินจากการโดนปั ดเศษหุ้นทิ ้ง

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ นนั ้ โดยหลักการซึ่งทราบกันดีตงแต่
ั ้ วนั ที่บริ ษัทฯ เสนอ
ขายว่า ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้ รับเงินปั นผลตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ ออกและเสนอขายในอัตรา
ร้ อยละ 35 หรื อร้ อยละ 7 ต่อปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการลดทุนเพื่อล้ างขาดทุนสะสมแล้ วเสร็จ
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จึงจะสามารถดาเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ต้ องนาผลประกอบการและกาไรจากการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ มาประกอบการพิจารณาด้ วย
คาถาม

นายไกรวัลย์ คทวณิช แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากปั ญหาข้ างต้ นได้ รับการเจรจาจากฝ่ ายกฎหมายของ
บริ ษัทฯ และได้ ตกลงในแนวทางแก้ ไขปั ญหาของบริ ษัทฯ แล้ ว และเสนอแนะให้ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กร เนื่องจากมีความเข้ าใจว่าพนักงานของบริ ษัทฯ คิดว่า อยากได้ เพียงเงินชดเชย ทังที
้ ่จริ งแล้ ว
อยากได้ ห้ นุ ตามสิทธิที่มีเท่านัน้

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และ
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับสาเหตุที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่ม
ทุนนัน้ เนื่องจากความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นและลาดับขันตอนในกระบวนการจองซื
้
้อหุ้นดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร กล่าวแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุน
สะสมมาโดยตลอด ทัง้ นีเ้ มื่อล้ างขาดทุนสะสมแล้ ว โดยหลักการขาดทุนสะสมสามารถนามาเป็ น
เครดิตภาษี เงินได้ นิติบุคคลได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหากบริ ษัทฯ ดาเนินการล้ างขาดทุนสะสมแล้ ว
เครดิตภาษี ดงั กล่าวจะยังคงอยู่ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ควรเลือ่ นการจ่ายเงินปั นผลออกไป เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว
คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

คาถาม

นายสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง สอบถามว่า หากบริ ษัทฯ จะดาเนินการลดทุน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริ ษัทฯ เพื่อล้ างขาดทุนสะสมประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561 ดังนัน้ ราคาซื ้อขายของบริ ษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคมจะอยูท่ ี่ราคา 0.96 บาท ใช่หรื อไม่

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า ณ เดือนธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จะอยู่
ที่ 3.20 บาท ทังนี
้ ้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ กับราคาที่ซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยนัน้ ไม่ใช่ราคาเดียวกัน เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ เป็ นราคาที่ บริ ษัทฯ จดทะเบียนไว้
ต่อกระทรวงพาณิชย์เท่านัน้ แต่ราคาหุ้นที่ซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเป็ นไป
ตามกลไกลการซื ้อขายในตลาดหลัทรั พย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดหรื อผันผวนโดยนักลงทุน ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน

คาถาม

นายเมธี อันอดิเรกกุล สอบถามว่า ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 จะมีการรวมใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อไม่
และเสนอแนะให้ โอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเข้ าบัญชีผ้ ถู ือหุ้นแทนการรับเงินที่บริ ษัทฯ

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 จะไม่มีการรวมใบสาคัญแสดงสิทธิ

******************************************************************************************************************************
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 279,609,330,204 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จานวน 1,682,739,052,821 บาท เป็ นจานวน 1,403,129,722,617 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่ าหุ้น
ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้น ดังที่จะได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 8 ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทฯ มีห้ นุ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็ น (1) หุ้นบุริมสิทธิ จานวน 186,406,220,098 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ (2) หุ้นสามัญจานวน 93,203,110,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่ เหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 4
(U-W4) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม( (“พรบ.บริ ษัทมหาชน”( ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว โดยการออกหุ้น
ใหม่เพิ่มขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ
หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ น
จะต้ องลดทุนจดทะเบียนในจานวนดังกล่าวโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในการนี ้ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน
279,609,330,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,682,739,052,821 บาท เป็ นจานวน 1,403,129,722,617 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,403,129,722,617 บาท แบ่ง
ออกเป็ น
1. หุ้นสามัญจานวน 1,029,072,206,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว จานวน 561,371,695,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(2) หุ้นสามัญจานวน 180,628,313,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 1(U-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1”)
(3) หุ้นสามัญจานวน 100,043,438,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 2(U-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2”)
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(4) หุ้นสามัญจานวน 45,133,272,059 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3(U-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3”)
(5) หุ้นสามัญจานวน 141,895,485,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4
2. หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 374,057,516,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการ
อนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี ่ ข องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
279,609,330,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,682,739,052,821 บาท เป็ นจานวน 1,403,129,722,617 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 658 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,699,120,740

99.9958

19,897,664

0.0040

482,942

0.0000

0

0.0000

489,719,501,346

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยวิธี
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายของบริ ษั ทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

1,403,129,722,617 บาท (หนึ่งล้ านสี่แสนสามพันหนึง่ ร้ อย
ยี่ สิบ เก้ า ล้ านเจ็ ด แสนสองหมื่น
สองพันหกร้ อยสิบเจ็ดบาทถ้ วน(
1,403,129,722,617 หุ้น (หนึ่งล้ านสี่แสนสามพันหนึง่ ร้ อย
ยี่ สิบ เก้ า ล้ านเจ็ ด แสนสองหมื่น
สองพันหกร้ อยสิบเจ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,029,072,206,477 หุ้น (หนึ่ ง ล้ า นสองหมื่ น เก้ าพัน เจ็ ด
สิ บ สองล้ านสองแสนหกพัน สี่
ร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
374,057,516,140 หุ้น (สามแสนเจ็ ด หมื่ น สี่ พัน ห้ า สิ บ
เจ็ดล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หุ้น(”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่ก รม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม จึงได้ ขอให้ ที่ประชุม ลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการ
อนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี ่ ข องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยนับ ผู้ที่ ง ดออกเสี ย งเป็ น ฐานในการนับ คะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,697,488,746

99.9955

ไม่เห็นด้ วย

19,698,000

0.0040

งดออกเสียง

2,314,600

0.0004

0

0.0000

489,719,501,346

100.0000

บัตรเสีย
รวม (658 ราย)

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 283 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,403,129,722,617 บาท เป็ น 1,403,129,722,900 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น จ านวน 223 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท และหุ้ น บุ ริม สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุ น จ านวน 60 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้ วยบริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้นในวาระที่ 8 ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการ
คานวณเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ อีกจานวน 283 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,403,129,722,617 บาท เป็ น 1,403,129,722,900 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจานวน 60 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ซึ่งอยู่ใน
หนังสือเชิญประชุมหน้ า 54 - 61 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน
283 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,403,129,722,617 บาท เป็ น 1,403,129,722,900 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจานวน 60 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

15

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 658 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,699,328,582

99.9958

19,698,000

0.0040

474,764

0.0000

0

0.0000

489,719,501,346

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังมี
รายละเอี ย ดตามที่ป รากฏในวาระที่ 5 ข้ า งต้ น จึ ง เสนอขอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติแ ก้ ไขเพิ่ มเติ มหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

1,403,129,722,900 บาท (หนึ่งล้ านสี่แสนสามพันหนึง่ ร้ อย
ยี่ สิบ เก้ า ล้ านเจ็ ด แสนสองหมื่น
สองพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน(
1,403,129,722,900 หุ้น (หนึ่งล้ านสี่แสนสามพันหนึง่ ร้ อย
ยี่ สิบ เก้ า ล้ านเจ็ ด แสนสองหมื่น
สองพันเก้ าร้ อยหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1,029,072,206,700 หุ้น (หนึ่ ง ล้ า นสองหมื่ น เก้ าพัน เจ็ ด
สิบสองล้ านสองแสนหกพันเจ็ด
ร้ อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

374,057,516,200 หุ้น (สามแสนเจ็ ด หมื่ น สี่ พัน ห้ า สิ บ
เจ็ดล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
สองร้ อยหุ้น)”

ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
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เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมี มติ อ นุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ม เติม หนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยนับ ผู้ที่ ง ดออกเสีย งเป็ น ฐานในการนับ คะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,670,489,270

99.9899

ไม่เห็นด้ วย

21,698,000

0.0044

งดออกเสียง

27,314,600

0.0055

0

0.0000

489,719,501,870

100.000

บัตรเสีย
รวม ( 660 ราย)

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ป ระชุม ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ป ระชุมว่า สืบ เนื่ อ งจากการเพิ่ มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ ดังที่มี
รายละเอียดตามที่ปรากฎในวาระ 5 ข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามรายละเอียดดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 18 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1 ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 94 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2 ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 41 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3 ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น
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(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 46 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น
(5) จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 24 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท และหุ้น บุริ ม สิท ธิ
เพิ่มทุน จานวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ คุณหัสยา นุน่ แจ้ ง ซึง่ เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ และไม่ได้ เป็ น
บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษัท ฯ โดยเป็ นการจัดสรรหุ้น ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด ในราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาดของ
หุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
ท าการติ ดต่อ กันก่อ นวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมี ร ายละเอีย ดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ มทุน (F 53-4)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ซึง่ อยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมหน้ า 54 - 61 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
นอกจากนี ้ เสนอขอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจในการ
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
นักลงทุนที่จะได้ รับจัดสรรหุ้น ราคาเสนอขายหุ้น การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าว (ข( การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการ
ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (ค( ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่ อ และการยื่นคาขอ
อนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 661 ราย)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,699,110,864

99.9959

19,708,500

0.0040

682,606

-

0

0.0000

489,719,501,970

-

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติก ารเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ นที่ ตราไว้ ของบริ ษั ทฯ โดยการรวมหุ้ น จากเดิม
หุ้ นละ 1 บาท เป็ นหุ้ นละ 100 บาท ซึ่ งส่ งผลให้ จ านวนหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ลดลงจ านวน
1,389,098,425,671 หุ้น จากเดิม 1,403,129,722,900 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เป็ น
จานวน 14,031,297,229 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะปรั บมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้ างขาดทุนสะสม ตามที่จะได้ เสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปในวาระที่ 10 ดังนัน้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 100 บาท ซึ่งส่งผลให้ จานวนหุ้นของบริ ษัทฯ
ลดลง จานวน 1,389,098,425,671 หุ้น จากเดิม 1,403,129,722,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เป็ นจานวน
14,031,297,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ซึ่งการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวจะเป็ น
ผลให้ จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยูล่ ดลงในอัตราส่วน 100 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี ้

หุ้นสามัญ

ก่ อนการรวมหุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
1,029,072,206,700

ภายหลังการรวมหุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
10,290,722,067

หุ้นบุริมสิทธิ

374,057,516,200

3,740,575,162

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

561,371,696,000
374,057,516,200
180,628,313,900

5,613,716,960
3,740,575,162
1,806,283,139

หุ้นสามัญ

100,043,438,700

1,000,434,387

หุ้นสามัญ

45,133,272,100

451,332,721

ประเภทของ
หุ้น
จานวนหุ้นจดทะเบียน
จานวนหุ้นชาระแล้ ว
จ านวนหุ้ นจดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1
จ านวนหุ้ นจดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2
จ านวนหุ้ นจดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3
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ประเภทของ
หุ้น
จ านวนหุ้ นจดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4

หุ้นสามัญ

ก่ อนการรวมหุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
141,895,486,000

ภายหลังการรวมหุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
1,418,954,860

ทัง้ นี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ
100 บาท จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจานวน
ดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการปั ดเศษหุ้นเดิมนัน้ บริ ษัทฯ
จะมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย( จากัด (TSD) เป็ นผู้ดาเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ
หุ้นบางรายที่ได้ รับผลกระทบสิทธิ จากการปั ดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื ้อหรื อขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มีห้ นุ เต็มจานวนสาหรับการคานวณก่อนวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงจานวนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมซึง่ โดนปั ดทิ ้งภายหลังจากการคานวณ บริ ษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถกู ปัด
ทิ ้งในราคา 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7
วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 คือระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่
ได้ รับผลกระทบสามารถขอรับเงิน สดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ ที่สานักงานของบริ ษัทฯ ณ ชัน้ 20 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริ ษัทฯ มีผล ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้ รับผลกระทบรายใดไม่มารั บเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนด ระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันสละสิ
้
ทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว
อนึง่ ในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการ
ปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามั ญของบริ ษัทฯ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1 จานวน 180,628,313,882 หน่วย
บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิโดยสูตรการคานวณตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้ อกาหนดสิทธิวา่ ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1 ดังนี ้

ราคาการใช้ สทิ ธิ (บาท(
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
0.06
1 หน่วย : 1 หุ้น

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
6.00
1 หน่วย : 0.01 หุ้น
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*การปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1 นี ้ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ
*หากจานวนหุ้นที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2 จานวน 100,043,438,606 หน่วย
บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิโดยสูตรการคานวณตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้ อกาหนดสิทธิวา่ ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2 ดังนี ้

ราคาการใช้ สทิ ธิ (บาท(
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
0.047
1 หน่วย : 1 หุ้น

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
4.70
1 หน่วย : 0.01 หุ้น

*การปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W2 นี ้ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ
*หากจานวนหุ้นที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3 จานวน 45,133,272,059 หน่วย
บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิโดยสูตรการคานวณตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้ อกาหนดสิทธิวา่ ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3 ดังนี ้

ราคาการใช้ สทิ ธิ (บาท(
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
0.05
1 หน่วย : 1 หุ้น

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
5.00
1 หน่วย : 0.01 หุ้น

*การปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W3 นี ้ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ
*หากจานวนหุ้นที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 จานวน 141,895,485,954 หน่วย
บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิโดยสูตรการคานวณตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้ อกาหนดสิทธิวา่ ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 ดังนี ้

ราคาการใช้ สทิ ธิ (บาท(
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
0.06
1 หน่วย : 1 หุ้น

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
6.00
1 หน่วย : 0.01 หุ้น

*การปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W4 นี ้ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ
*หากจานวนหุ้นที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ ตอนท้ ายวาระ
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ
โดยการรวมหุ้ น จากเดิ ม หุ้ นละ 1 บาท เป็ นหุ้ นละ 100 บาท ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ จ านวนหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ลดลงจ านวน
1,389,098,425,671 หุ้น จากเดิม 1,403,129,722,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 14,031,297,229
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,673,764,870

99.9904

ไม่เห็นด้ วย

19,698,000

0.0040

งดออกเสียง

27,039,600

0.0055

0

0.0000

489,720,502,470

100.0000

บัตรเสีย
รวม (663 ราย)
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ความเห็น/ คาถาม/ คาตอบ
ข้ อเสนอแนะ

Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งแปลโดยสรุ ปได้
ดังนี ้
1) เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยการโอนเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้น
หรื อให้ บริ ษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด(TSD) เป็ นผู้ดาเนินการแทนการ
ขอรับที่สานักงานของบริ ษัทฯ
2) เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการล้ างขาดทุนสะสม เนื่องจากเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์
ทางด้ านภาษี หรื อด้ านการบันทึกบัญชีของบริ ษัทฯ

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ
บริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

1,403,129,722,900 บาท (หนึ่งล้ านสี่แสนสามพันหนึ่งร้ อยยี่สิบเก้ าล้ าน
เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน(
14,031,297,229 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดล้ านสองแสนเก้ า
หมื่นเจ็ดพันสองร้ อยยี่สบิ เก้ าหุ้น)
100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

10,290,722,067 หุ้น (หนึ่ง หมื่ น สองร้ อยเก้ า สิบ ล้ า นเจ็ ด แสนสอง
หมื่นสองพันหกสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

3,740,575,162 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยสี่สิบล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ า
พันหนึง่ ร้ อยหกสิบสองหุ้น)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
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เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกั บวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมี มติ อ นุมัติก ารแก้ ไขเพิ่ม เติม หนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ น
ฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 663 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,700,489,870

99.9959

19,698,000

0.0040

314,600

0.0000

0

0.0000

489,720,502,470

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,358,229,571,767.20 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,403,129,722,900 บาท เป็ นจานวน 44,900,151,132.80 บาท และทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทฯ จานวน 905,495,477,409.60 บาท จากทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
เดิมจานวน 935,429,212,200 บาท เป็ นจานวน 29,933,734,790.40 บาท โดยการลดมูลค่ าหุ้น
ที่ตราไว้ ของบริษัทฯ จาก 100 บาทต่ อหุ้น เป็ น 3.20 บาทต่ อหุ้น

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งด้ วยบริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นต่ า กว่ า มู ล ค่ า หุ้ นจ านวน
895,601,145,272.13 บาท และผลขาดทุนสะสมจานวน 9,919,079,305.00 บาท ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริ ษัทฯ ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึง่ ตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชน กาหนด
ว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิ
ให้ จ่ายเงินปั นผล
ดังนัน้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯ ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 1,358,229,571,767.20 บาท จากเดิ ม จ านวน
1,403,129,722,900 บาท เป็ นจานวน 44,900,151,132.80 บาท และลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ จานวน
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905,495,477,409.60 บาท จากเดิม 935,429,212,200 บาท เป็ น 29,933,734,790.40 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริ ษัทฯ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็ น 3.20 บาทต่อหุ้น
ทัง้ นี ้ ส าหรั บ การลดทุน จากทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน 905,495,477,409.60 บาท บริ ษั ท ฯ
จะดาเนินการหักกลบกับส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นจานวน 895,601,145,272.13 บาท และล้ างผลขาดทุนสะสมจานวน
9,894,332,137.47 บาท ซึ่งรวมเป็ นจานวน 905,495,477,409.60 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ที่จดั ทา
โดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

บาท

ก่ อนลดทุน
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้ โดยการรวม
หุ้นตามวาระที่ 8)
100

ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุ้น
ทุนชาระแล้ ว
- จานวนหุ้น
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วนล ้ามุลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,403,129,722,900
14,031,297,229
935,429,212,200
9,354,292,122
895,601,145,272.13
9,919,079,305.00
0
0
10,379,055.27
29,919,366,638.14

รายละเอียด

หน่ วย

ภายหลังการลดทุน
3.20
44,900,151,132.80
14,031,297,229
29,933,734,790.40
9,354,292,122
0
24,747,207.53
0
0
10,379,055.27
29,919,366,638.14

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ากว่าจานวนหนึง่
ในสี่ของทุนทัง้ หมดของบริ ษัทฯ โดยมาตรา 139 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชน กาหนดไว้ ว่าบริ ษัทจะกระทาการลดทุนจด
ทะเบียนลงไปต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ของทุนทังหมดได้
้
ต่อเมื่อบริ ษัทได้ ทาการโอนทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น และทุน
สารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทแล้ ว และยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ทังนี
้ ้ การโอนทุน
สารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น และทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีทนุ สารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น และทุนสารองตามกฎหมาย หรื อเงินสารอง
อื่น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ จึงสามารถจะดาเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ลงไปต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพรบ.บริ ษัท
มหาชน
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นอกจากนี ้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็ น 3.20 บาทต่อหุ้น
จะไม่สง่ ผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ แต่ละรุ่นแต่อย่างใด
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
1,358,229,571,767.20 บาท จากเดิมจานวน 1,403,129,722,900 บาท เป็ นจานวน 44,900,151,132.80 บาท และลด
ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ วของบริ ษั ท ฯ จ านวน 905,495,477,409.60 บาทจากเดิ ม 935,429,212,200 บาท เป็ น
29,933,734,790.40 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็ น 3.20 บาทต่อหุ้น เพื่อล้ างผล
ขาดทุนสะสมและส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นรวมเป็ นจานวน 905,495,477,409.60 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ น
ฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,673,489,870

99.9904

ไม่เห็นด้ วย

19,698,000

0.0040

งดออกเสียง

27,314,600

0.0055

0

0.0000

489,720,502,470

100.000

บัตรเสีย
รวม ( 663 ราย)

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริษัทฯ

เลขานุก ารที่ ป ระชุมได้ แจ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุมว่า เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับ การลดทุน จดทะเบีย น และทุน จด
ทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

44,900,151,132.80 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้ าร้ อยล้ านหนึ่งแสน
ห้ า หมื่ น หนึ่ ง พัน หนึ่ ง ร้ อยสามสิบ
สองบาทแปดสิบสตางค์(

แบ่งออกเป็ น

14,031,297,229 หุ้น (หนึ่ ง หมื่ น สี่ พัน สามสิ บ เอ็ ด ล้ า น
สองแสนเก้ าหมื่นเจ็ ดพันสองร้ อย
ยี่สบิ เก้ าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

3.20 บาท (สามบาทยี่สบิ สตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

10,290,722,067 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองร้ อยเก้ าสิบล้ านเจ็ด
แสนสองหมื่ น สองพัน หกสิ บ เจ็ ด
หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

3,740,575,162 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยสี่สิบล้ านห้ าแสน
เจ็ดหมื่นห้ าพันหนึ่งร้ อยหกสิบสอง
หุ้น)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกั บวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า
สามในสี ข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 663 ราย)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,700,489,870

99.9959

19,698,000

0.0040

314,600

0.0000

0

0.0000

489,720,502,470

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้น
ที่ตราไว้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

เลขานุการที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ
บริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ นนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนี ้
แก้ ไขข้ อ 4. ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 4.

หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีมลู ค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้
ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทต้ องชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นดังนี ้
(1)

ระหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2565 ให้ สิ ท ธิ ข องหุ้น
บุริมสิทธิเป็ นดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
ในแต่ละรอบปี ปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.0022 บาท ต่อหนึ่ง
หุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปี ปฏิทิน โดยในการจ่ายเงินปั นผลแต่ละคราว หาก
มูลค่าของเงินปั นผลรวมที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดจะได้ รับมีเศษน้ อยกว่า 1 สตางค์
ให้ ปัดเศษดังกล่าวนันทิ
้ ้ง
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(ข)

ในกรณี ที่ในระหว่างรอบปี ปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริ ษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อมีการ
จ่ายเงินปั นผลแต่จ่ายให้ แก่ห้ นุ บุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ (ก( ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิ มีสิทธิ สะสมเงินปั นผลในรอบปี ปฏิทินใด ๆ
นัน้ ในอัตราดังนี ้
1.
2.

อั ต รา 0.0022 บาท ต่ อ หนึ่ ง หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ ต่ อ รอบปี ปฏิ ทิ น
ในกรณีบริ ษัทฯ ไม่จ่ายเงินปั นผลในรอบปี ปฏิทินนัน้ ๆ หรื อ
อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปั นผลที่ได้ รับจริ งต่อหนึง่ หุ้นบุริมสิทธิ
ในรอบปี ปฏิทินนัน้ ๆ กับอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก( ในกรณี ที่
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแต่จ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น บุริ มสิทธิ ใน
อัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก(

ทังนี
้ ้ ให้ สิทธิ ของหุ้นบุริมสิทธิ ในการได้ รับเงินปั นผลสะสมสาหรับรอบปี
ปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้ อ
(ข( นี ้ยังคงอยูจ่ นกว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิ
จนครบถ้ วนแล้ ว แม้ ว่าการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้น
หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม
(ค)

ในรอบปี ปฏิทินใดก็ตาม หากบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนเกินกว่า
จานวน เงินปั นผลตามข้ อ (ก( และเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตามข้ อ (ข( (ถ้ ามี(
ให้ ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้น สามัญมีสิท ธิ ได้ รับเงิ นปั น ผลส่ว นเกิ น
ดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึง่ หุ้น

(ง)

ในการจ่ายเงินปั นผลแต่ละคราว ให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตาม
ข้ อ (ข) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้ วนก่อน แล้ วจึงจ่ายเงินปั นผลตาม
ข้ อ (ก( ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิ

(จ)

หากบริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลตามข้ อ (ก( จนครบถ้ วนแล้ ว ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้ อ
(ค( ได้
หุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ
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(2)

ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ สทิ ธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็ นดังนี ้
(ก)

หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ เว้ นแต่
กรณีที่บริ ษัทฯ ยังจ่ายเงินปั นผลสะสมตามข้ อ (1)(ข( ไม่ครบถ้ วน ให้ ห้ นุ
บุริมสิทธิมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข) จนครบถ้ วนก่อน

(ข)

ในกรณีที่ บริ ษัทฯ ยังจ่ายเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข( ไม่ครบถ้ วน
ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(ค)

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลที่ ส ะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข) ครบถ้ วนแล้ ว
ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง

(ง)

ภายหลัง จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2570 แม้ บ ริ ษั ท ฯ ยัง จ่ า ยเงิ น ปั น ผลที่
สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข( ไม่ครบถ้ วนก็ตาม ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษดังกล่าว
ทิ ้ง

(3)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น หรื อแบ่งแยกหุ้น
ให้ สิทธิ ของหุ้นบุริมสิทธิ ปรั บเปลี่ยนไปตามอัตราการรวมหุ้น หรื อแบ่งแยกหุ้น
(แล้ วแต่กรณี(

(4)

ภายหลัง จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2565 ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บุริ ม สิท ธิ สามารถแปลงหุ้น
บุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ โดยให้ ผ้ ู
ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคาขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริ ษัทฯ กาหนดพร้ อมส่งมอบใบหุ้น
คืนให้ แก่บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการก่อนวันสุดท้ ายของเดือน
มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี

(5)

ในกรณี ที่มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ ให้ สิทธิ ในการรั บเงินปั นผลที่
สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข) ของหุ้นบุริมสิทธิที่ถกู แปลงเป็ นหุ้นสามัญเป็ นอันสิ ้นสุดลง”

แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีมลู ค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็ นหุ้นชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทต้ องชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
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สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นดังนี ้
(1)

ระหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2565 ให้ สิ ท ธิ ข องหุ้น
บุริมสิทธิเป็ นดังนี ้

(ก) ในกรณีที่บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
ในแต่ละรอบปี ปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้น
บุริ ม สิท ธิ ต่อ รอบปี ป ฏิ ทิ น โดยในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแต่ละคราว หาก
มูลค่าของเงินปั นผลรวมที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดจะได้ รับมีเศษน้ อยกว่า 1 สตางค์
ให้ ปัดเศษดังกล่าวนันทิ
้ ้ง

(ข) ในกรณี ที่ในระหว่างรอบปี ปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริ ษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อมีการ
จ่ายเงินปั นผลแต่จ่ายให้ แก่ห้ นุ บุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ (ก( ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิ มีสิทธิ สะสมเงินปั นผลในรอบปี ปฏิทินใด ๆ
นัน้ ในอัตราดังนี ้
1.
2.

อัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปี ปฏิทิน ในกรณี
บริ ษัทฯ ไม่จ่ายเงินปั นผลในรอบปี ปฏิทินนัน้ ๆ หรื อ
อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปั นผลที่ได้ รับจริ งต่อหนึง่ หุ้นบุริมสิทธิ
ในรอบปี ปฏิทินนัน้ ๆ กับอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก( ในกรณี ที่
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแต่จ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น บุริ มสิทธิ ใน
อัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก(

ทังนี
้ ้ ให้ สิทธิ ของหุ้นบุริ มสิทธิ ในการได้ รับเงินปั นผลสะสมสาหรับรอบปี
ปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้ อ
(ข( นี ้ยังคงอยูจ่ นกว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิ
จนครบถ้ วนแล้ ว แม้ ว่าการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ ้น
หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม

(ค) ในรอบปี ปฏิทินใดก็ตาม หากบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนเกินกว่า
จานวน เงินปั นผลตามข้ อ (ก( และเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตามข้ อ (ข( (ถ้ ามี(
ให้ ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้น สามัญมีสิท ธิ ได้ รับเงิ นปั น ผลส่ว นเกิ น
ดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึง่ หุ้น

31

(ง)

(จ)
(2)

ในการจ่ายเงินปั นผลแต่ละคราว ให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตาม
ข้ อ (ข) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้ วนก่อน แล้ วจึงจ่ายเงินปั นผลตาม
ข้ อ (ก( ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิ
หากบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลตามข้ อ (ก( จนครบถ้ วนแล้ ว ให้ บริ ษัทฯ สามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้ อ (ค( ได้
หุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ

ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ สทิ ธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็ นดังนี ้
(ก)

หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลเท่ า กั บ หุ้ นสามั ญ ทุ ก ประการ
เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทฯ ยังจ่ายเงินปั นผลสะสมตามข้ อ (1)(ข( ไม่ครบถ้ วน
ให้ หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลที่ ส ะสมไว้ ต ามข้ อ (1)(ข) จน
ครบถ้ วนก่อน

(ข)

ในกรณี ที่ บริ ษั ทฯ ยั ง จ่ า ยเงิ น ปั นผลที่ ส ะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข(
ไม่ครบถ้ วน ให้ ห้ ุนบุริมสิทธิ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อ หนึ่ง
เสียง

(ค)

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลที่สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข) ครบถ้ วนแล้ ว ให้ ห้ นุ
บุริมสิทธิ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง

(ง)

ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 แม้ บริ ษัทฯ ยังจ่ายเงินปั นผลที่สะสม
ไว้ ตามข้ อ (1)(ข( ไม่ ค รบถ้ วนก็ ต าม ให้ หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึง่ เสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง

(3)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น หรื อแบ่งแยกหุ้น
ให้ สิทธิ ของหุ้นบุริมสิทธิ ปรั บเปลี่ยนไปตามอัตราการรวมหุ้น หรื อแบ่งแยกหุ้น
(แล้ วแต่กรณี(

(4)

ภายหลัง จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2565 ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บุริ ม สิท ธิ สามารถแปลงหุ้น
บุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ โดยให้ ผ้ ู
ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคาขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริ ษัทฯ กาหนดพร้ อมส่งมอบใบหุ้น
คืนให้ แก่บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการก่อนวันสุดท้ ายของเดือน
มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
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(5)

ในกรณี ที่มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ ให้ สิทธิ ในการรั บเงินปั นผลที่
สะสมไว้ ตามข้ อ (1)(ข) ของหุ้นบุริมสิทธิที่ถกู แปลงเป็ นหุ้นสามัญเป็ นอันสิ ้นสุดลง

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิวาระนี ด้ ้ วยคะแนน
เสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี ่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งด
ออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยการรวมหุ้น ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ นอ้ ยกว่าสามในสี ่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ( 663 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

489,700,539,870

99.9959

19,698,000

0.0040

264,600

0.0000

0

0.0000

489,720,502,470

100.0000

******************************************************************************************************************************
วาระที่ 13

วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพรบ.บริ ษัทมหาชน ได้ กาหนดไว้
ว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่
มีห้ ุนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด สามารถขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขาที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็ นและซักถามในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับ
กิจการของบริ ษัทฯ โดยมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ ดงั นี ้
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ความเห็น/ คาถาม/ คาตอบ
คาถาม

นางพัชริ นทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า สาหรับการใช้ สิทธิตาม U-W1 ที่กาหนดราคาใช้ สิทธิอยู่ที่ 6.60
บาท และปั จจุบนั ราคาซื ้อขายหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าเพียง 0.03 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ นกั ลงทุนรายย่อย
ขาดทุนและไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ดังนัน้ จึงขอให้ บริ ษัทฯ ช่วยแก้ ปัญหาให้ กบั นักลงรายย่อยด้ วย

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี ้แจงว่า ราคาใช้ สทิ ธิ U-W1 ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 0.06 บาท ไม่ใช่ 6.60 บาท

คาถาม

นายบัณฑิต พรตระกูล สอบถามว่า สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จะมารวมหุ้นใน
ครัง้ นี ้ด้ วยหรื อไม่อย่างไร

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จะไม่มีการรวม
หุ้นแต่เป็ นการปรับสิทธิจากเดิมที่ 1 ใบ ต่อ 1 หุ้น จะเปลี่ยนใหม่เป็ น 1 ใบ ต่อ 0.01 หุ้น หรื อ 100 ใบ
ต่อ 1 หุ้น
ทังนี
้ ้ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตามกฎหมายบริ ษัทฯ ไม่สามารถรวม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ได้

คาถาม

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ กล่าวชื่นชมการทางานของบริษัทฯ และผู้บริ หารใหม่ และสอบถามว่า
1( การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จะส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ
บริ ษัทฯ ลดลงหรื อไม่อย่างไร
2( การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ และการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้ างขาดทุนสะสมใน
ครัง้ นี ้ จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมเหลืออยูป่ ระมาณ 24 ล้ านบาท ซึง่ ถือว่าบริ ษัทฯ ยังคง
มี ข าดทุน สะสมอยู่ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะด าเนิ น การอย่า งไร เพื่ อ ไม่ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผลการ
ดาเนินงานขาดทุนในไตรมาสต่อไปและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชี แ้ จงว่า สาหรั บจานวนหุ้นและราคาใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จะเท่าเดิม ซึง่ อยูท่ ี่อตั ราใช้ สทิ ธิ 1 หุ้น ต่อ 0.06 บาท หรื อ 100 หุ้น ต่อ 6 บาท ทังนี
้ ้
เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รวมใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และ
ประธานฯ กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ตามที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในช่วงเปิ ด
การประชุมแล้ วว่า หากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ขาดทุน บริ ษัทฯ ก็ไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ แต่ที่
ต้ องเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อที่จะลดทุนและล้ างขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้ขอแจ้ งว่า บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทุกปี แต่ต้องขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงานด้ วย และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าใจและให้ การ
สนับสนุนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามผู้บริ หารใหม่ทุ กท่านจะพยามอย่างเต็มที่ในการบริ หารบริ ษัทฯ
ให้ ประสบผลสาเร็ จต่อไป
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คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ กล่าวชื่นชม
1) บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน( ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับคัดเลือก
เป็ น สมาชิ ก ดัช นี ค วามยั่ง ยื น ระดับ โลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI)
ประจาปี 2561 และเสนอให้ ผ้ บู ริ หารใหม่ของบริ ษัทฯ ตังใจบริ
้
หารงาน และทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือก
เป็ นสมาชิกของ DJSI ในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ ด้ วย และ
2) ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ดาเนินการลดทุนและล้ างขาดทุนแล้ วเสร็ จ และเสนอแนะให้ โฆษณาบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (“Roadshow”)ด้ วย

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุน

คาถาม

นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเชื่อมัน่ ในบริ ษัทฯ พร้ อมกล่าวชื่นชมประธานฯ

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมัน่ ในผู้บริ หารของบริ ษัทฯ

คาถาม

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ กล่าวเป็ นห่วงบริ ษัทฯ ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นได้ หรื อไม่
และกล่าวขอบคุณหากบริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ กาลังใจบริ ษัทฯ และให้ โอกาสคณะทางานได้ ทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่าผู้บริ หารใหม่ทกุ ท่านมีความตังใจและจริ
้
งใจที่จะบริ หารบริ ษัทฯ
ให้ ดีขึ ้นอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุม
และปิ ดการประชุมเวลา 16.38 น.

ลงชื่อ________________________________ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ__________________________________เลขานุการบริ ษัท
(นายสยาม สีวราภรณ์สกุล)
เลขานุการบริ ษัท
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