
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 5 มีนาคม  2553 
ณ หอง Salon B ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 
เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

             
 

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 9 คน 

1. นายวีระวัฒน ชลวณิช         ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล        กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน        กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายสุมิตร ชาญเมธ ี         กรรมการ  

5. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล        กรรมการ 

6. นายสุทัศน ขันเจริญสุข        กรรมการ 

7.   ดร.วิชิต แยมบุญเรือง        กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายอานุภาพ  จามิกรณ         กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการที่ไมไดรวมประชุม จํานวน 1 คน 

1.  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ        กรรมการ   
 

 ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่เขารวมประชุม 
 1.  นางสาวแสงจันทร  คําแสง      ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ที่ปรึกษา 
 1.  นายชํานิ  จันทรฉาย      กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ซี.เจ. มอรแกน จํากัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นางศิรพร กฤษณกาญจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 

โดยรายงานวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 529,870,229 บาท มจีํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 483,163,329 

หุน โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่จดทะเบียน และชําระแลว 529,870,229 หุน หักดวยหุนสามัญซื้อคืนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 

46,706,900 หุน 
 

การประชุมผูถือหุนครั้งนี้ มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน รวมท้ังส้ิน 134 ราย นับจํานวนหุน

ไดทั้งส้ิน 285,131,098 หุน คิดเปนรอยละ 53.8115 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 34 ซึ่งความโดยสรุปวา ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไม

นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงครบองคประชุม  
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นางศิรพร กฤษณกาญจน ไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนน - ผูถือหุนมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระคือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น ยกเวน กรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแลหุน   และผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ทั้งนี้ การนับคะแนนในแตละวาระจะเปน ดังนี้ 

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2    จะถือ เสียงขางมาก เปนมติของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 3 และ วาระที่ 4    จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในส่ี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ  

ออกเสียง 
 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทขอที่ 36 คือ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผูถือหุน ใหถือวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน และในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือ

หุนรายนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ผูดําเนินการประชุม

จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตาม

ความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะแลว  
 

การบันทึก และคิดคะแนนในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ซ่ึงบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ

คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง นํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาประชุมในแตละวาระ จะมีการประกาศ

ผลคะแนนทายวาระนั้นๆ หากวาระใดมีจํานวนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวนมาก อาจมีการแจงผลคะแนนทายวาระ

ลําดับถัดไป  
 

ที่ประชุมรับทราบ  และเมื่อไมมีผูใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดอีก  จึงไดกลาวเรียนเชิญ นายวีระวัฒน ชลวณิช 

ประธานกรรมการบริษัท กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตอไป 
 

หลังจากประธานฯ กลาวเปดการประชุมแลว ไดใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2552 ตามที่ไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย 

ภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (สิ่งที่สง

มาดวย เอกสารแนบ 1) ประธานฯ จึงขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย ซ่ึงมีขอซักถาม และคําตอบโดย

สรุปดังนี้ 
 

ผูถือหุนเสนอวา วาระที่ 1 ควรเปนเรื่องที่ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบ เพื่อจะไดรับทราบรายงานสรุป

เกี่ยวกับบริษัทฯ  และไดขอใหแกไขจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุมจาก 11 ทาน เปน 10  ทาน  เนื่องจาก  

นายเกียรติ  สิทธีอมร เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ มิใชกรรมการบริษทั 
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ประธานฯ ชี้แจงวา การแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจการของบริษัทฯ นั้น ไดทําเปนประเพณีในการประชุม 

โดยเฉพาะการประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งครั้งนี้เปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน จึงเห็นควรที่จะเขาสูประเด็นวาระ

เรื่องราวสาระสําคัญที่ตองขอการสนับสนุนจากที่ประชุม 
 

ผูถือหุน ไดสอบถามถึงวาระที่ 4 ยอหนาที่ 2 เรื่องการลดขาดทุนสะสม ซ่ึงในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2552 ระบุวาจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งตอไป แตไมมีการกลาวถึงในการประชุมวิสามัญครั้งนี้แตอยางใด 

ไมทราบวาวาระที่ 2 และ 3 จะมีการกลาวถึงเรื่องการลางขาดทุนสะสมหรือไม ประธานฯ ไดชี้แจงวาจะอธิบายขอมูล

ในวาระที่เกี่ยวของ 
 

ผูถือหุนขอใหบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอยางละเอียด โดยบันทึกวาคําถามคืออะไร และบริษัทฯ 

ชี้แจงวาอยางไรโดยสรุปพอสังเขป ซึ่งในรายงานการประชุมตามที่ไดใหผูถือหุนพิจารณา ระบุไวเพียงวาบริษัทฯ 

ชี้แจงตอบขอซักถามในทุกประเด็นจนเปนที่กระจางอยางครบถวน ประธานฯ รับที่จะไปดําเนินการตามที่เสนอแนะ  
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 การลงมติในวาระ

นี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง  ซึ่งในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 3,781,644 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งส้ินมีหุนรวม 288,912,742 หุน 
 

มตทิี่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2552 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ตามที่แกไขแลว  

 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 288,767,742 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9498 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 145,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0502 

 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติจําหนายหุนสามัญที่ซื้อคืนมา 
ประธานฯ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจําหนายหุนสามัญที่ซื้อคืนมา  โดยมอบหมายให นายศุภพงศ กฤษณ-

กาญจน ประธานกรรมการบริหาร กลาวรายงานในรายละเอียด 
 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน ประธานกรรมการบริหาร กลาววา บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใชเงินทุนเพื่อ

การพัฒนากิจการภายใน และการขยายกิจการ รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่ตองทํา

การเพิ่มทุน โดยระดมทุนจากชองทางที่สามารถทําได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบนโยบายการใชเงินเพิ่มทุน ซึ่งแยก

เปน 3 กลุม ดังนี้ 
 

1.  การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใหเกิดสภาพคลองในทางการเงิน เม่ือป 2551 ชวงตนป บริษัทฯ มีสภาพคลอง

คอนขางมาก จึงไดบริหารสภาพคลองโดยการซื้อหุนคืน 
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2.  การพัฒนา และขยายธุรกิจที่บริษัทฯ ทําอยูแลวในปจจุบัน ใหมีโอกาสทํากําไรเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เพื่อ

ดําเนินกิจกรรมท่ีบริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการลงทุนภายใตกรอบนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มี

ความชํานาญ และเปนธุรกิจที่มีโอกาสสงผลกําไรตอบแทนที่คุมคาไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป หรือที่เรียกวา IRR 

12% 

3.  การพัฒนา และขยายธุรกิจในธุรกิจใหมที่บริษัทฯ มีความชํานาญ และมีโอกาสสงผลกําไรตอบแทนที่คุมคาไมต่ํา

กวารอยละ 12 ตอป หรือ IRR = 12% 
 

ความตองการกระแสเงินสดเพื่อดําเนินการตามที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ ตองมีการขยายกิจการ และหา

แหลงเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งการเพิ่มทุนสามารถทําไดหลายๆ วิธี สวนการเพิ่มทุน ตามกฎหมายจะตองจําหนายหุน

สามัญที่ซ้ือคืนมาใหเสร็จสิ้นเสียกอน โดยขอให นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร รายงานรายละเอียดวิธีการ

จําหนายหุนซื้อคืนตอไป 
 

นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร กลาวสรุปเรื่องหุนสามัญที่บริษัทฯ ซ้ือคืนมา คือโครงการหุนสามัญซื้อ

คืน ซ่ึงบริษัทฯ ใชบริหารสภาพคลอง ในชวงตนป 2551 บริษัทฯ อยูในสถานะที่มีสภาพคลองสูง และเห็นวาบริษัทฯ 

สามารถซื้อหุนของบริษัทฯ เองไดตามกฎหมายไมเกิน 10% บริษัทฯ จึงเห็นควรใชเปนเครื่องมือในการบริหารสภาพ

คลองทางการเงิน ซึ่งขณะนั้นบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ

ตลาดหลักทรัพย   ใหสามารถซื้อหุนสามัญซื้อคืนได (Treasury Stock) ซึ่งบริษัทฯ ซ้ือไดครบตามเปาหมาย เม่ือวันที่ 

20 มิถุนายน 2551 จํานวน 46,706,900 หุน คิดเปนรอยละ 8.81 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนทั้งหมดในเวลานั้น ได

ใชเงินซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คืน จํานวน 220,549,808 บาท  
 

ตอมาปรากฏวาสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตป 2551 กลาวคือ หลังจากที่บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

กลับคืนมาไดครบตามนโยบาย ไดเกิดสภาวะวิกฤตการณน้ํามัน โดยราคาน้ํามันไดลดลงมาอยางรุนแรง ทําใหสภาพ

ของธุรกิจทั้งโลกไดรับผลกระทบเชนกัน กระทั่งราคาปดของหุนบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2553 เทากับ 2.32 บาทตอหุน 

โดยมีราคาถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 15 วันกอนวันประชุมผูถือหุนเทากับ 2.39 บาทตอหุน  
 

บริษัทฯ จําเปนตองจําหนายหุนทุนที่ซ้ือคืนมาจํานวน 46,706,900 หุน กอนที่จะมีการเพิ่มทุน หรือจําหนาย

ไปพรอมกับหุนที่จะเพิ่มทุน  และตามที่นายศุภพงศ กฤษณกาญจน ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงแลว บริษัทฯ  มี

แนวทางการจําหนายหุนสามัญซื้อคืน (Treasury Stock) ตามที่กฎหมายอนุญาตไว 2 แนวทาง คือ 

1. การจําหนายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

2. เสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหมีการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนมา

จํานวน 46,706,900 หุน ในกรอบราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 15 วัน กอนวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายหุนสามัญซ้ือคืน  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนด

รายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดสรร โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และขอ 12 และขอ 13 ในหมวด 3 วาดวยเร่ือง การจําหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืน ของ
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กฎกระทรวง วาดวยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน  และการตัดหุน

ที่ซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ใหดําเนินการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนใหเสร็จส้ินกอนที่จะเสนอขายหุนสามัญที่

ออกใหม 
 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  ซึ่งมีขอซักถาม และคําตอบสรุปไดดังนี้ 

ผูถือหุนสอบถามวา  วาระนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระตอๆ ไปที่บริษัทฯ จะขออนุมัติเพิ่มทุน   จึงขอสอบถาม 

3 ขอ ขอแรก เรื่องการออกหุนเพิ่มทุน และเสนอขายแบบ TDR ที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) อยากทราบประโยชนที่จะ

ไดรับคืออะไร และคาใชจายในการดําเนินการประมาณเทาใด ขอสอง การที่บริษัทฯ มีปญหาเรื่องสภาพคลอง เปน

เหตุใหจําเปนตองเพิ่มทุน ขอเรียนถามวามีความจําเปนเพียงใด ขอสาม การที่บริษัทฯ มีปญหาเรื่องสภาพคลอง ไมมี

เงินสด การจําหนายหุนซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยนั้น สามารถทําใหบริษัทฯ มีสภาพคลอง และมีมากพอที่อาจจะมา

จายเงินปนผลผูถือหุนไดใชหรือไม และหุนซื้อคืนนั้นนํามาจายเปนหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมไดหรือไม 
 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา คําถามหลักไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย

ประเภท Taiwan Depositary Receipts หรือ TDR (“TDR”) ดังนั้น จึงมอบหมายให นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา 

ชี้แจงเก่ียวกับเรื่อง TDR เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูถือหุนตอไป 
 

นายชํานิ จันทรฉาย  ที่ปรึกษา  ไดกลาวชี้แจงวา  เรื่องของการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนมานั้น   ตามที่    นาย

สุมิตร  ชาญเมธี  กรรมการบริหาร ไดอธิบายแลว วาสามารถทําได 2 ทาง คือจําหนายในกระดานหลักของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย สวนการที่จะนําหุนสามัญซื้อคืนมาจายปนผลตามที่เสนอนั้น บริษัทฯ จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับหุน

สามัญซ้ือคืนมาตามกฎหมายที่เก่ียวของเทานั้น อันไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน, กฎกระทรวง วาดวยเรื่อง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซ้ือคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 

2544 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  ไดกําหนดวิธีการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนไว 2 วิธี ดัง

กลาวคือ 

1. การจําหนายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

2. เสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยอละตลากหลักทรัพย  
 

นายชํานิ จันทรฉาย ชี้แจงเพิ่มเติมวา สวนเรื่องการขอเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรแบบ TDR นั้น จะขอ

อธิบายเกี่ยวกับ TDR ใหแกผูถือหุนทราบในเบื้องตน กลาวคือการเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary 

Receipts หรือ TDR ซึ่งคือการออกตราสารสิทธิ์รูปแบบหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ที่รองรับดวยหุนสามัญของ

บริษัทจํากัดไทย ในอัตราสวนที่จะตกลงกัน การระดมทุนผาน TDR คือ การนํา TDR ไปจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยผูถือตราสารสิทธิ์ จะมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการประชุมถือหุน มี

สิทธิในการรับเงินปนผล และมีสิทธิอื่นใด เชนเดียวกับสิทธิของผูถือหุนสามัญอื่นทุกรายของบริษัทฯ 
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เริ่มตนโดยบริษัทฯ เปนผูออกหุนสามัญเพิ่มทุนในประเทศไทย เพื่อจะไปออก TDR ผาน Custodian Bank 

และ Depositary Bank และไปเสนอขายแกนักลงทุนทั่วไปที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในลักษณะของการเสนอขาย

แกประชาชนเปนการทั่วไปในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยมี Underwriter เปนผูรับประกันการขายทั้งหมด  กลาว

โดยสรุป คือ บริษัทฯ นําหุนที่จะไปออก TDR นําไปวางไวกับ Custodian Bank ในประเทศไทย ซึ่ง Custodian Bank  

ตองติดตอกับ Depositary Bank ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เพื่อออกตราสารสิทธิ์ใบหนึ่งเรียกวา DR (Deposit 

Receipts) เพื่อให Underwriter นํา DR นี้ไปขายใหแกประชาชนในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยสิทธิของผูที่ถือ DR 

นั้น จะเทากับผูถือหุนอื่นทุกราย เชนสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับปนผล 
 

การเสนอขายหุนในสวนนี้ ถือเปนสวนของนักลงทุนตางประเทศ (“Foreign Portion”) ประโยชนในการเสนอ

ขายแบบ TDR คือ เปนการเพิ่มชองทางในการลงทุน เปนทางออกของผูถือหุนใหญในการกระจายหุน มีโอกาสได

ราคาหุนที่สูงกวา (Premium Price) มีการซ้ือขายหุนเพิ่มมากขึ้น มีสภาพคลองสูง เสมือนมีการซื้อขายหุนในทั้ง 2 

ตลาด (SET & TWSE) เพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจที่มีสวนสัมพันธกับสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีภาพลักษณที่ดีขึ้น ใช

โอกาสจากการสงเสริมของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ใชโอกาสจากการผอนคลายกฎของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

ไดรับประโยชนจากศักยภาพของ TWSE อันไดแก เปนตลาดที่มีขนาดที่ใหญ มีนักลงทุนจํานวนมาก เปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง มีสภาพคลองสูง และมีคาใชจายในการออก DR ตํ่ากวาประเทศอื่น เปนตน 
 

ทั้งนี้   นายชํานิ   จันทรฉาย  ไดนําเสนอขอมูลอางอิงจากภาพรวมตลาดทุนไทย     ซ่ึงปรับปรุงลาสุด  

31 มกราคม 2553 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฝายวางแผนกลยุทธองคกร แกผูถือหุน ดังนี้ 
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กรณีของการมีโอกาสไดราคาหุนที่สูงกวา (Premium Price) นั้น พิจารณาจากภาพ เห็นไดวา อัตราสวนราคา

ตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เทากับ 132.2 เทา เม่ือเทียบกับอัตราสวนของประเทศไทยมี

เพียง 21 เทา ซ่ึงเห็นไดวาบริษัทฯ อาจมีโอกาสไดราคาหุนที่สูงกวา หากเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนราคา

ตอกําไรตอหุนที่คอนขางสูงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในเดือนมกราคม 2553   
 

คาใชจายในการดําเนินการมี 2 สวน คือ คาธรรมเนียมในการเปนผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการ

จําหนาย  (“Underwriter Fee”) ประมาณ 3% ของมูลคาการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และคาใชจายที่

คิดตามความสําเร็จของงาน (“Success Fee”) และคาใชจายรายป เชน  คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย 

คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี คาธรรมเนียม Custodian Bank  คาธรรมเนียม Depositary Bank เปนตน ซึ่งคาใชจายไม

สูงมาก ในลักษณะเดียวกับคาธรรมเนียมรายปในประเทศไทย 
 

ผูถือหุนสอบถามวา TDR ตามที่บริษัทฯ กลาวนี้ เหมือนกับ TDR บางจากหรือไม และนอกจากสาธารณรัฐ

จีน (ไตหวัน) แลว ตลาดนิเคอิ ตลาดในอินเดีย หรือในภาคพื้น Asia ที่อื่นๆ นั้น Volume การซื้อขายสูสาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) ไดหรือไม 
 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา ช้ีแจงวาของบางจากนั้นมีช่ือวา TDR แตเปน “Thai DR” บางจาก DR เปนการ

ปรับโครงสรางหนี้ เปนการออกตราสารหนี้ จําหนายใหประชาชนทั่วไป โดยมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน  และไม

เหมือนกับ NVDR ที่มีอยูในตลาดหลักทรัพย  ซึ่งมีลักษณะเปน Non-Vote เปนหุนของ Foreign Portion ที่ไมมีสิทธิ

ลงมติ  และสวน DR ในประเทศอื่นนอกจากสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)แลว ยังมีอีกหลายประเทศเชน อเมริกา ฮองกง 

สิงคโปร แตมีคาใชจายสูงมาก 
 

ผูถือหุนสอบถามวา กรณีหุนซ้ือคืน สามารถทําไดอีกวิธีหนึ่ง คือการนําไปลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ

คิดวาหุนจํานวนนี้ควรจะนํามาขายคืนใหกับผูถือหุนรายยอยในราคาที่ถูก ตอนที่ซื้อหุนสามัญซ้ือคืนมานั้นเปนการ

เอากําไรสะสมไปซื้อ จนทําใหเงินกําไรสะสมของบริษัทฯ เหลือนอย อีกทั้งเมื่อป 2551 บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน จึง

ทําใหไมสามารถจายปนผลได 
 

ตามที่บริษัทฯ แจงวาการจําหนายหุนซ้ือคืนตองจําหนายในราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 15 วัน ซึ่งคิดวาเปนกฎขอบังคับกรณีที่หุนออกมาใหม แตหุนซื้อคืนเปนหุนเดิม ซึ่งผูถือหุนแตละ

คนก็เปนเจาของเดิมอยูแลว กรณีขายเปน TDR การคิดราคาถัวเฉลี่ย 90% ไมเหมาะสม เพราะปจจุบันนี้ราคาหุน

ของบริษัทฯ ตํ่ามาก ตํ่ากวาราคาพื้นฐาน ควรจะกําหนดกับราคาขายโดยอิงกับอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E 

Ratio) มากกวา  
 

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนทั้งหมดมีผลดีกับบริษัทฯ แตผูถือหุนรายยอยไมไดรับประโยชน เพราะวารายยอยถูก 

Dilution จากเรื่องนี้ 34% เชนปที่แลวบริษัทฯ กําไรหุนละ 60 สตางค กําไรผูถือหุนยังคงเหลือ 40 สตางค นโยบายปน

ผลของบริษัทฯ  มี Pay out ratio 50%   คิดเปนประมาณ  20  สตางคเทานั้น     แทนที่ผูถือหุนรายยอยจะได              

30 สตางค ขอใหบริษัทฯ พิจารณาดวย 
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ประธานฯ กลาววา เรื่องผลประโยชนในการตอบแทนผูถือหุนนั้น คณะกรรมการบริษัทถือเปนเรื่องหลัก และ

สําคัญ แตการขายหุนสามัญซ้ือคืน มีขอบังคับหลายอยาง ขอใหนายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา กลาวชี้แจงเพิ่มเติมใน

เรื่องนี้ 
 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา ชี้แจงวา วิธีลดทุนจากหุนซ้ือคืน ตามกฎหมายก็สามารถทําได แตภายใต

ขอกําหนดวา เม่ือพนกําหนดระยะเวลาที่ตองจําหนายหุนที่ซ้ือคืน ถาบริษัทฯ ไมจําหนาย หรือจําหนายไมหมด ให

บริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวได อีกทั้งการลดทุนนั้นมีความยุงยากมาก กระบวนการลดทุนตองขออนุญาตเจาหนี้ โดย

ใหเจาหนี้สงคําคัดคานภายในสองเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ 
 

นายชํานิ จันทรฉาย กลาวตอไปวา กรณีบริษัทฯ ประสงคจะขายหุนสามัญซ้ือคืน ก็สามารถทําได โดยการ

จําหนายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป ตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เทานั้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เลือกวิธีจําหนายหุนสามัญซื้อคืนออกไป 

บริษัทฯ จะไดรับเงินสด แตหากเปนการลดทุนบริษัทฯ จะไมไดรับเงินเพื่อมาชดเชยสภาพคลองตามที่ไดแจงไว 
 

สวนเรื่องการขออนุญาตจําหนายหุนซื้อคืนในกรอบราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ย

ยอนหลัง 15 วันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายหุนสามัญซื้อคืน ตามที่นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร 

กลาวนั้น ขอเรียนชี้แจงวา การกําหนดราคาขายตอไปจะถูกกําหนดโดย Underwriter ไมใชราคาในปจจุบันนี้ อีกทั้ง

ราคาที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัตินั้น เปนเพียงกรอบราคาที่กําหนดไมใหบริษัทฯ จําหนายต่ํากวาราคา

ดังกลาว รวมทั้งทางคณะกรรมการบริษัท จะใชดุลพินิจในการเลือกวิธีจําหนายใหเปนประโยชนกับผูถือหุนอยาง

สูงสุด 
 

ผูถือหุนสอบถามวาถาจะนําหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 46,706,900 หุน มากระจายใหแกผูถือหุนเดิมใน

ปจจุบัน ในราคาพิเศษ เพื่อชดเชยที่ผูถือหุนเคยซื้อราคาแพงแลวขาดทุน ทําไดหรือไม 
 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา ช้ีแจงวากฎหมายกําหนดวา กรณีบริษัทฯ ประสงคจะขายหุนซ้ือคืน สามารถ

ดําเนินการได โดยการจําหนายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือการเสนอขายตอประชาชน

เปนการทั่วไป ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เทานั้น ซ่ึงการขายโดยวิธีจําหนายในกระดาน

หลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิซ้ือ หรือหากบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนเปน

การทั่วไป ผูถือหุนทุกทานก็มีสิทธิซ้ือ แตถาเปนคณะกรรมการซื้อตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ หมายความวาผูถือ

หุนทุกทานมีสิทธิซื้อไดทุกคน 
 

ผูถือหุน สอบถามวาการขายหุนซ้ือคืนตามวิธีที่บริษัทฯ แจงนั้น ขอใหคณะกรรมการบริษัทยืนยันวาเปนไป

ตามกฎหมาย  และเรื่องที่จะขาย TDR ขอใหคณะกรรมการบริษัทระบุวาจะขายในราคาที่อิงกับอัตราสวนราคาตอ

กําไรตอหุน (P/E Ratio) ไมใชราคาถัวเฉล่ีย 2.39 ไมใชอยูที่ดุลพินิจ  เพราะวาถาเปนเชนนั้น จะเปนการดึงราคาหุนที่

ปจจุบันตํ่ากวาพื้นฐานมากอยูแลว  
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นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา กลาววาทั้งหมดตองเปนไปตามกฏหมายอันไดแก พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน มาตรา 66/1 หมวด 2 และกฎกระทรวง วาดวยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การ

จําหนายหุนที่ซ้ือคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 หมวด 3 การจําหนายและตัดหุนที่ซื้อคืน ขอ 13 

กลาววา วิธีการจําหนายหุนใหดําเนินการ ดังนี้ (1) กรณีหุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ใหเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ (2) เสนอขายตอประชาชนเปน

การทั่วไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย    
 

ในสวนของ TDR ที่ผูถือหุนสอบถามนั้น ราคาคงขึ้นอยูกับ Underwriter แตตามที่คณะกรรมการบริษัทได

ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนนั้น เปนเพียงกรอบราคาขั้นตํ่าที่ตองไมต่ํากวา 90% ของราคาเฉลี่ย ไมใชวาตองขายใน

ราคานั้นเทานั้น 
 

ผูถือหุนสอบถามวา ตามที่ช้ีแจงวาสภาพคลองปนี้ไมคอยดี จากที่ดูงบการเงินป 2551 มีเงินสดคงเหลือ

ประมาณ 91 ลานบาท สิ้นป 2552 มีเงินสดอยูประมาณ 474 ลานบาท เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 บริษัทฯ ไดออก

ตั๋วสัญญาใชเงินใหบรรดาภรรยาผูบริหารตามที่ประกาศใหทราบประมาณ 80 ลานบาท รวมกับเงินสดคงเหลือ

ประมาณ 474 ลานบาท เปนประมาณ 560 ลานบาท ซ่ึงสภาพคลองนอยกวาปที่แลวอยางไร และการที่บริษัทฯ   

แจงวาจะขยายกิจการ ขอทราบวามีแผนขยายงานอยางไร  
 

ประธานฯ กลาวช้ีแจงวา เรื่องขยายงานมีแผนที่ชัดเจน มีหลายโครงการ ซ่ึงขณะนี้ยังไมสามารถเปดเผยได 

จนกวาบริษัทฯ จะรายงานตอตลาดหลักทรัพยใหเห็นชอบ เพราะจะเขาขายชี้นําเขาขายอวดอาง ผิดตามพรบ.ตลาด

ทุน สวนเรื่องสภาพคลองนั้น ตัวเลขที่ผูถือหุนกลาวถึงเปนตัวเลขดานเดียว ยังมีตัวเลขดานหนี้สินดวย สําหรับแหลง

เงินที่ใชในการดําเนินงานใหมีสภาพคลอง ก็เปนการกูในจํานวนมาก ซ่ึงในสภาพเชนนี้ผูบริหารไดพิจารณาอยางถี่

ถวน และผูบริหารก็เปนผูถือหุนเชนเดียวกับผูถือหุนทุกทาน มีความพยายามบริหารจัดการใหสถานการณกลับมาอยู

ในภาวะที่สามารถจายเงินปนผลได จึงตองมีการจัดประชุมวิสามัญครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติในการที่จะจัดหาเงินทุนมา

เพื่อขยายงานใหกลับไปสูสถานะที่บริษัทฯ มีความมั่นคง มีกําไร มีเงินปนผลตอไป  
 

ผูถือหุนกลาววา วาระนี้ขออนุมัติจําหนายหุนสามัญที่ซื้อคืนมา และมอบอํานาจใหกรรมการไปจัดการ ซึ่ง

เห็นดวยกับการที่จะจัดจําหนายหุนที่ซ้ือคืนมา พรอมกับมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทดําเนินการ แตผูถือหุนก็มี

ความคิดที่จะชดเชยความเสียหายกับนักลงทุนรายยอย โดยขอใหบริษัทฯ ลดทุนในสวนของหุนซ้ือคืน สวนหุนเพิ่ม

ทุนใหม ขอใหบริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมแบบ RO (Right Offering) 
 

ประธานฯ ตอบขอซักถามในเรื่องดังกลาวดังนี้ เรื่องของการขายหุนซื้อคืน ตามที่นายชํานิ จันทรฉาย ที่

ปรึกษาไดอธิบายไปแลววามีขอกําหนดตามกฎหมายไวชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ สามารถดําเนินการได ทางบริษัท

ฯ จําเปนตองขออนุญาตผูถือหุนใหบริษัทฯ ไดทําตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว  
 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553            หนา   10   
                 
 

 

ผูถือหุนไดสอบถามวา ในสวนของ TDR มีผลกระทบในสัดสวนของนักลงทุนตางชาติระหวางสัดสวนรอยละ 

49-51 หรือไม ซ่ึงนายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร กลาวช้ีแจงวา ปจจุบันสัดสวนของนักลงทุนตางชาตินอยมาก

และยังไมถึงเพดานที่กําหนดไวที่ไมเกินรอยละ 49 
 

ผูถือหุน ไดสอบถามถึงราคาคาหุน IPO เมื่อป 2546 และกลาววาการซื้อหุนซ้ือคืน บริษัทใชเงินจากกําไร

สะสมในราคาเฉลี่ย 4.78 บาท/หุน ถารวมตนทุนรวมดอกเบี้ยแลวประมาณ 5.30 บาท ถาขายที่ราคา 2.39 บาท สวน

ตางจากการขาดทุนจะบันทึกบัญชีอยางไร และสามารถขายเทาตอนที่ออกหุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการ

ทั่วไป (“IPO”) ไดหรือไม และเห็นวาการซื้อหุนคืนเปนความผิดพลาดของผูบริหาร 
 

นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการบริหาร  กลาวช้ีแจงวา ราคาหุน IPO ป 2546 ประมาณ 6 บาท เมื่อเทียบราคา

พารที่ 1 บาท และการซ้ือหุนคืนนั้น ใชจากเงินกําไรสะสม ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ังสํารองไวครบถวนแลว ทั้งนี้ หากบริษัทฯ  

จะขายออก  จะมีผลกระทบในการลางกําไรสะสมที่สํารองไว กับกําไรสะสมในสวนที่ยังไมไดจัดสรร      นายชํานิ 

จันทรฉาย เรียนใหทราบเพิ่มเติม 
 

นายสุมิตร ชาญเมธี กลาวตอไปวา ตามกฎหมายไดกําหนดวิธีการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไว 2 วิธี คือ การ

จําหนายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ การเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เทานั้น ซ่ึงมีผูถือหุนบางทานถามวาเหตุใดจึงไมทํา Right Offering 

(“RO”) ขอตอบวาเพราะกฎหมายไมเปดชองให และภายใน 3 ปหลังจากซ้ือหุนคืนแลว หากยังขายไมหมด หรือไมได

ขาย กฎหมายบังคับใหตองลดทุน ซึ่งปจจุบันนี้ยังไมถึงกําหนด 3 ป การลดทุนตองไดรับการยอมรับจากเจาหนี้  และ

เรื่องของวิธีการตางๆ อีกมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลว การลดทุนไมไดชวยในเรื่องของกระแสเงินสดที่บริษัทฯ  

ตองการที่จะนํามาลงทุนเพื่อขยายงานในเวลาขณะนี้ 
 

เรื่องการขายใน กระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยขายในราคาที่สูงกวาราคาบน

กระดานหลักของตลาดหลักทรัพยในปจจุบันคงเปนไปไมได และหากขายบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตองใชระยะเวลาในการจําหนายยาวนานไมนอยกวา 60 วันทําการ เพราะโดยเฉลี่ย 30 วันกอนหนาวัน

ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553) มีการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ เฉล่ียประมาณ 775,000 หุนตอวัน

เทานั้น  และไดเรียนวาบริษัทอ่ืนที่ทําการซื้อหุนคืนในชวงเวลาเดียวกับบริษัทฯ ทุกบริษัท ตองประสบภาวะวิกฤติ

เชนเดียวกันหมด  ไมใชเพราะบริษัทฯ มีผลประกอบการไมดี หรือเปนความผิดพลาดของผูบริหารแตอยางใด 
 

ผูถือหุนสอบถามวาวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงเทาไรในการลงมติ ซ่ึงนายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร 

กลาววา ในวาระนี้ใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และกลาว

เพิ่มเติมวาในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนใหผูถือหุนทุกทานทราบอยางจริงใจวา  คณะกรรมการฯ ใหการ

ยืนยันวาบริษัทฯ จะเลือกในการที่นําหุนซ้ือคืนออกไปจําหนายในทางเลือกที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ อยางแนนอน คณะ

กรรมการฯ ตองการไดราคาที่สูงที่สุด และใหไดมูลคาที่ดีที่สุด เพราะตองการนําเงินมาลงทุนใหม ในเวลาเดียวกัน

ตองคํานึงถึงขอกฎหมายดวย เพราะคณะกรรมการบริษัทจะทําผิดกฎหมายไมได ซ่ึงมีกรอบที่ไดเรียนชี้แจงใหทราบ
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ไปแลว จึงสรุปอีกครั้งวา ตองขอมติในวาระนี้ซึ่งเปนการลงมติโดยใชมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ผูถือหุน สอบถามวาใชบริษัทอะไรเปน Underwriter ในการทํา TDR ที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) นายชํานิ 

จันทรฉาย กลาววา คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมอบหมาย และขอใหทํา TDR เปนทางเลือกไว ซ่ึงตองใหผูถือหุนมี

มติกอน วาใหขายหุนซื้อคืน เพราะวาระนี้เปนการขออนุมัติจําหนายหุนซื้อคืนเทานั้น สวนจะใชวิธีใด ขอใหมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะพยายามทําใหดีที่สุด และถูกตองตาม

กฎหมายอยางเครงครัดดวย 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหมีการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนมาจํานวน 46,706,900 หุน ใน

กรอบราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 15 วัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอ

ขายหุนสามัญซ้ือคืน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดสรร 

โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และขอ 12 และ

ขอ 13 ในหมวด 3 วาดวยเรื่อง การจําหนายและการตัดหุนที่ซ้ือคืน ของกฎกระทรวง วาดวยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ให

ดําเนินการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนใหเสร็จส้ินกอนที่จะเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 
 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับบริษัทฯ และผูถือหุน รวมถึงจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย หนวยงานราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดอยางเครงครัด 
 

การลงมติในวาระนี้ ตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  
 

วาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,028,199 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้นมีหุนรวม 

289,940,941 หุน 
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติขายหุนสามัญที่ซื้อคืนมา (Treasury Stock) 
จํานวน 46,706,900 หุน ในกรอบราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดเฉล่ียยอนหลัง 15 วัน 
กอนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายหุนสามัญซื้อคืน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดสรร โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 และขอ 12 และขอ 13 ในหมวด 3 วาดวย เร่ืองการจําหนาย
และการตัดหุนที่ซื้อคืน ของกฎกระทรวง วาดวยเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน 
การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.2544 ทั้งนี้ ใหดําเนินการจําหนายหุน
สามัญซื้อคืนใหเสร็จส้ินกอนที่จะเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม  
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ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 2 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 284,482,122 เสียง คิดเปนรอยละ 98.1173 
ไมเห็นดวย จํานวน 5,430,869 เสียง คิดเปนรอยละ   1.8731 
งดออกเสียง จํานวน 27,950 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0096 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 273,000,000 หุน และพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 273,000,000 หุน และพิจารณาจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) ตามที่ไดอธิบายไว

แลววาจะระดมทุนในตลาด Taiwan โดยวิธีที่เรียกวา TDR โดยขอมอบหมายให นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 

ประธานคณะกรรมการบริหาร เปนผูรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนใหรับทราบ  และพิจารณาขอมูลที่นําเสนอ  โดยสรุป

มี ดังนี้ 
 

นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน ประธานคณะกรรมการบริหาร กลาววา วัตถุประสงคของการระดมเงินทุนเพื่อ

นําไปใชในธุรกิจ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สวนเรื่องการนําเงินทุนไปใชสําหรับโครงการใดนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให

ทราบวา บริษัทฯ ระดมเงินทุนเพื่อไปใชในกิจการ ซึ่งจะกอใหเกิดรายได และเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ  และผูถือ

หุน โดยการตอบแทนไปยังผูถือหุนทุกรายในรูปของเงินปนผล โดยกําหนดกรอบนโยบายการใชเงินดังนี้ 
 

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคลอง และการบริหารการเงินของกิจการ เพื่อการพัฒนาและ

การขยายธุรกิจปจจุบัน เพื่อเปนการขยาย และเพิ่มศักยภาพการลงทุนภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ  ที่

มีหลายดาน ซ่ึงอาจเปนงานปจจุบันที่ทําอยู หรือเก่ียวของกับงานปจจุบันที่ทําอยู หรือเกี่ยวของกับกิจการธุรกิจ

ปจจุบัน ทางดานพลังงานของบริษัทฯ โดยเนนดานพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดวางโครงการตางๆ โดยจัดเรียงไว

ตามลําดับของความสําคัญ อันไดแกโครงการที่ใหผลตอบแทนเร็วที่สุดจะถูกจัดเปนโครงการลําดับแรก  และจะถูก

เรียงถัดมาตามลําดับ อีกทั้งโครงการตางๆ ยังตองเขาเงื่อนไขการลงทุนวาดวยผลตอบแทนการลงทุนตองไมนอยกวา

รอยละ 12 ตอป  
 

บริษัทฯ มีความตองการที่จะระดมทุนเพื่อใชในกิจการ นอกเหนือจากเงินที่ไดจากการจําหนายหุนสามัญซื้อ

คืน โดยมีวัตถุประสงคตามที่ไดเรียนตอผูถือหุนไปแลว ในการนี้บริษัทฯ จําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

273,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด คือ 273,000,000 บาท โดย

ทุนจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นจาก 529,870,229 บาท เปน 802,870,229 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการระดมทุน โดยเปรียบเทียบ 3 วิธี รวมถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นหากดําเนินการเพิ่มทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และไดขอให นายชํานิ จันทรฉาย ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทฯ เปน

ผูรายงานตอที่ประชุมผูถือหุน 
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นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษา กลาววา กระบวนการเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดนําเสนอ

เปรียบเทียบวิธีการเพิ่มทุนดวยกัน 3 วิธี อันไดแก 1) การเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป (PO) 2) การจัดสรรแก

บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และ 3) การเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) โดย

ในแตละวิธีมีขอดี ขอดอย ดังนี้ 
 

 การเสนอขายตอประชาชน
เปนการทั่วไป (PO) 

การจัดสรรแกบุคคลแบบ
เฉพาะเจาะจง (PP) 

การเสนอขายหลักทรัพย
ประเภท Taiwan Depositary 

Receipts (TDR) 
กระบวนการขอ
อนุญาต 

ขออนุญาตตอ กลต. ไทย ไมตองขออนุญาตตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยางไรก็ตามกระบวนการนี้

อาจตองทํา Tender Offer 

บริษัทจะประสานงานกับผูที่

เกี่ยวของในการดําเนินการ 

ขออนุญาตตอ กลต. ไทย 

ขออนุญาตตอ Taiwan stock 

Exchange, Taiwan Securities 

and Futures Bureau และ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ราคาเสนอขาย ราคาขายไมต่ํากวารอยละ 90 

ของราคาตลาดยอนหลัง 15 

วันกอนวันที่คณะกรรมการมี

มติกําหนดรายละเอียดที่

เก่ียวของกับการจัดสรร 

ราคาขายไมตํ่ากวารอยละ 90 

ของราคาตลาดยอนหลัง 15 

วันกอนวันที่คณะกรรมการมี

มติกําหนดรายละเอียดที่

เกี่ยวของกับการจัดสรร 

ราคาขายไมตํ่ากวารอยละ 90 

ของราคาตลาดยอนหลัง 15 วัน

กอนวันที่คณะกรรมการมีมติ

กําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของ

กับการจัดสรร 

ผลกระทบ    

ตอสวนแบง
กําไรหรือสิทธิ
ออกเสียงของ
ผูถือเดิม 

34.00% 

 

34.00% 

 

34.00% 

 

ตอราคาตลาด
ของหุน 

ณ ปจจุบันยังไมมีผลกระทบ

ตอราคาตลาดของหุน 

ณ ปจจุบันยังไมมีผลกระทบ

ตอราคาตลาดของหุน 

ณ ปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอ

ราคาตลาดของหุน 

ตอบริษัท - อาจสงผลตอจํานวนผูสนใจ
ลงทุนซื้อหุน เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองภายในประเทศ 

- ไดรับเงินจากการระดมทุน 

- อาจสงผลตอจํานวนผูสนใจ
ลงทุนซื้อหุน เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองภายในประเทศ 

- ไดรับเงินจากการระดมทุน 

- ไดรับประโยชนจาก
ศักยภาพสวนบุคคลของผูที่

ไดรับการจัดสรร 

- ไดรับเงินจากการระดมทุน 

- ขยายฐานของนักลงทุนใน
ตางประเทศ 

- ชองทางใหมในการระดมทุน 

- สรางช่ือเสียงและภาพลักษณ
ใหแกบริษัท 
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ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดช้ีแจงวา บริษัทฯ มีความตองการที่จะระดมทุนเพื่อใชในกิจการในครั้งนี้ ขอ

เรียนเพิ่มเติมใหทราบวา บริษัทฯ ไดพิจารณาชองทางในการระดมทุนชองทางอื่นดวยเชนกัน เชนการกูยืมจาก

สถาบันการเงิน ก็เปนที่ทราบกันอยูแลววา สัดสวนของภาระหนี้ตอสวนของผูถือหุนอยูในสัดสวนที่คอนขางสูง และ

ทางสถาบันการเงินไดกําหนดเงื่อนไขการใหกูยืมโดยขอใหมีการค้ําประกันสวนตัวดวย ทางคณะกรรมการบริษัทเห็น

วาเงื่อนไขดังกลาวจะสงผลกระทบตอคณะกรรมการฯ พอสมควร จึงชะลอการพิจารณาวิธีการระดมทุนในชองทางนี้

ไวกอน  
 

ตอมาจึงพิจารณาวิธีการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนการทั่วไป (Public Offering หรือ PO) หรือการจัดสรร

หุนแกบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) พบวาภายใตสถานการณทางการเมือง และสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน เห็นไดวาหลายๆ บริษัทที่มีขนาดใหญ ที่ระดมทุนดวยวิธีการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนการ

ทั่วไป (PO) หรือการจัดสรรหุนแกบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (PP) กอนหนานี้ ปรากฏวาไมไดรับการตอนรับเทาที่ควร 

แมวาจะมีบางบริษัทที่ไดรับการตอบรับบางก็ตาม แตเนื่องจากมีการเสนอขายหุนของตนโดยใหสวนลดดานราคาใน

จํานวนมาก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวาการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยสองวิธีดังกลาว

ขางตน อาจสงผลกระทบตอจํานวนผูสนใจลงทุน กลาวคือ  อาจสงผลใหบริษัทฯ อาจไมสามารถระดมทุนไดเต็ม

จํานวน เนื่องจากไมสามารถจําหนายหุนไดหมด 
 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดพิจารณาวิธีการระดมทุนที่เปนชองทางใหม ที่สามารถขยายฐานของนักลงทุนใน

ตางประเทศ รวมถึงสามารถสรางชื่อเสียง และภาพลักษณใหแกบริษัทฯ นั่นคือ วิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท 

Taiwan Depositary Receipts (TDR) ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาอาจจะสามารถจําหนายหุนผานตราสาร TDR ไดทั้งหมด 

เนื่องจากในกระบวนการขาย TDR นั้นจะมี Underwrite เขารับประกันการจําหนาย TDR ของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

เห็นวา หากพิจารณาในสวนของอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในเดือน

มกราคม 2553 ที่สูงถึง 132.2 เทา เมื่อเทียบกับประเทศไทยมีเพียง 21.0 เทา (ที่มา : ภาพรวมตลาดทุนไทย ซึ่ง

ปรับปรุงลาสุด – 31 มกราคม 2553 จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฝายวางแผนกลยุทธองคกร) จึง

เห็นไดวาบริษัทฯ อาจสามารถจําหนาย TDR ไดในราคาที่คอนขางสูง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนราคา

ตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ที่คอนขางสูงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในเดือนมกราคม 2553  
 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา นอกจากวิธีที่ไดช้ีแจงไปแลวนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุนโดยใหสิทธิแกผู

ถือหุนเดิม (Right Offering) แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการที่จะประสบความลมเหลวในการระดม

ทุน เนื่องจากการจัดสรรดังกลาวเปนการเพิ่มภาระแกทานผูถือหุนเดิมทั้งหลาย ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญก็

ตาม ซ่ึงหากผูถือหุนเดิมทานใดไมมีความพรอมที่จะใหเงินทุน บริษัทฯ ก็จะประสบความลมเหลวในการระดมทุน  
 

ดังนั้น บริษัทฯ จะนําเสนอวิธีการที่เหมาะสม  และใหประโยชนที่สูงที่สุดใหแกทั้งบริษัทฯ  และผูถือหุนดวย 

โดยจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ  สามารถระดมเงินทุนเพื่อใชในกิจการได  บริษัทฯ จะสามารถขยายกิจการ  และเพิ่ม

รายได รวมถึงเพิ่มกําไรในอนาคต อันจะสงผลประโยชนกลับมายังผูถือหุนในที่สุด ซึ่งจะถือวาวิธีการเพิ่มทุนนั้นเปน

วิธีการที่เหมาะสม  
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ทั้งนี้ การที่จะจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีการขายหุนตอประชาชนเปนการทั่วไป (PO) ตามที่ไดมีการอธิบายไว 

ตองพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ ความเคลื่อนไหวของหุนของบริษัทฯ สวนการจัดสรร

หุนแกบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (PP) แกกลุมบุคคลบางกลุม เปนวิธีที่อาจจะมีปญหาคอนขางมากกวาวิธีการเสนอ

ขายหุนตอประชาชนเปนการทั่วไป (PO) โดยรวมแลว บริษัทฯ เห็นวาเพื่อความสําเร็จ และประโยชนในการที่จะนํา

เงินเพิ่มทุนมาใชในกิจการครั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) ในตลาด

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)นาจะใหผลลัพธที่ดีที่สุด และจะกอใหเกิดประโยชนแกผูถือหุนทั้งหมด 
 

ทั้งนี้ ประธานฯหวังวาการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จ จึงขอเชิญใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มี

ขอสงสัย ซ่ึงสามารถสรุปขอซักถามและคําตอบไดดังนี้ 
 

ผูถือหุนสอบถามวา การออกหุนเพิ่มทุนเพื่อทํา TDR มี Dilution Effect Control อยู 34% และหากการขาย

หุนสามัญซื้อคืนมาอีก 46,706,900 หุน ซ่ึงรวม 319,706,900 หุน คิดเปน 39.82% ของทุนจดทะเบียนใหม ผูถือหุน

เกรงวา หากมีผูที่จะมาซ้ือหุนในสัดสวนถึงเกือบ 40% จะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ได   
 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา ช้ีแจงวา ในกรณีที่ทํา TDR คลายกับการทําวิธีการขายหุนตอประชาชนเปน

การทั่วไป (PO) ในประเทศไทย ทางสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ก็มีกฎเกณฑในการกระจายการถือหุนของรายยอย ที่วา

ตองมีผูถือหนวย TDR ที่เปนรายยอย (ที่เปนคนไตหวัน) ไมนอยกวา 1,000 ราย และตองกระจายหนวย TDR ใหแกผู

ถือหนวย TDR รายยอย ไมนอยกวา 20% ของหนวย TDR ทั้งสิ้น หรือไมนอยกวา 10 ลานหนวย (ผูถือหนวย TDR 

รายยอย คือบุคคลที่ไมใชบุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือนิติบุคคลที่บุคคลเก่ียวโยงกันถือครองหุนเกินกวา 50%) 
 

ผูถือหุน ไดสอบถามวา การออกหุนเพิ่มทุน ทําไมบริษัทฯ ไมพิจารณาเรื่อง Right Offering (RO)  ซึ่งประธาน

ฯ ช้ีแจงวา เรื่องที่ผูถือหุนเสนอนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทยินดีที่จะรับไวพิจารณา แตอยางไรก็ตาม สําหรับการเพิ่ม

ทุนครั้งนี้บริษัทฯ มีความจําเปนตองระดมทุนเพื่อใชในกิจการ การจัดสรรโดยวิธี RO เปนการเพิ่มภาระแกทานผูถือ

หุนเดิมทั้งหลาย ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ ซึ่งหากผูถือหุนเดิมไมพรอม การระดมทุนของบริษัทฯ ก็อาจ

ประสบความลมเหลว 
 

ผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดไมเลือกการจัดสรรแกบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ซ่ึงนาจะไดราคาดี บริษัทฯ 

ที่เกี่ยวกับพลังงานก็พรอมที่จะซ้ือหุน PP การทํา TDR ผูสอบถามไมสบายใจ เพราะมีคาใชจายทุกป ถาขาย PP จะ

ได Partner ที่ดี และ ไมเสียคาใชจายดวย 

 

ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดศึกษามาแลวระยะหนึ่ง มีความเห็นวา วิธีจัดสรรดวยวิธีการจัดสรรแกบุคคล

แบบเฉพาะเจาะจง (PP) ยังไมเหมาะกับบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ตามที่ไดชี้แจงไปแลวขางตน ทั้งนี้ ขอเรียนใหทราบวา 

หากบริษัทฯ เพิ่มทุนสําเร็จ บริษัทฯ จะไดรับเงินทุน  และสามารถลงทุนในโครงการที่ดีในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถ

กลับไปยังสถานะเดิมที่มีกําไร และจายเงินปนผลได จึงเปนเหตุผลในการจัดประชุมในวันนี้ การขออนุมัติเพิ่มทุนครั้ง

นี้ บริษัทฯ ไดศึกษา และวิเคราะหรวมกับผูเช่ียวชาญเปนระยะเวลาหนึ่งแลว บริษัทฯ ยอมที่จะตองเลือกวิธีที่ดีที่สุด

ตอบริษัทฯ และผูถือหุนอยางแนนอน ตามที่บริษัทฯ ไดเสนอในวาระที่ 3 
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ผูถือหุนสอบถามเรื่องโครงสรางเงินกูระยะยาว ซ่ึงเห็นไดวาหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ตํ่ามากเมื่อเทียบกับ

สวนทุน  ไมทราบวาเปนโครงสรางที่ผิดปกติหรือไม และเหตุใดจึงไมกูยืมเปนหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น เพราะอัตราสวน

ของหนี้สินระยะยาวตอทุนเปนอัตราสวนที่ผิดปกติมาก 

 

ประธานฯ ช้ีแจงวา หนี้สินระยะยาวมักมีความสัมพันธเก่ียวของกับการลงทุน เม่ือบริษัทฯ จัดหาเงินกูระยะ

ยาวมักจะมีโครงการลงทุนของ RPC ในระยะยาวดวย ทั้งนี้ โครงการลงทุนระยะยาวที่ผานมานั้น บริษัทฯ ไดชําระ

เงินกูคืนเกือบหมดแลว   ในปจจุบันหนี้ระยะยาวจึงหายไปเกือบหมด และตามที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ ทางสถาบัน

การเงินไดกําหนดเงื่อนไขการใหกูยืม โดยขอใหมีการค้ําประกันสวนตัว ซ่ึงไมเหมาะสม 
 

ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวา การเพิ่มทุน หรือการระดมทุนเพื่อใชในกิจการนั้น บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการ

เพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการ หรือกิจการใด และจะไดรับผลตอบแทนมาในระยะเวลาสั้น กลาง ยาว อยางไร 
 

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามที่นายศุภพงศ กฤษณกาญจน ไดเรียนช้ีแจงไปแลววา โครงการลงทุนของบริษัทฯ   มี

หลายดาน ซ่ึงอาจเปนดานงานปจจุบันที่ทําอยู หรือเก่ียวของกับงานปจจุบันที่ทําอยู หรือเกี่ยวของกับกิจการธุรกิจ

ปจจุบัน ทางดานพลังงานของบริษัทฯ โดยเนนดานพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดวางโครงการตางๆ โดยจัดเรียงไว

ตามลําดับของความสําคัญ อันไดแก โครงการที่ใหผลตอบแทนเร็วที่สุดจะถูกจัดเปนโครงการลําดับแรก  และจะถูก

เรียงถัดมาตามลําดับ อีกทั้งโครงการตาง ๆ ยังตองเขาเงื่อนไขการลงทุน วาดวยผลตอบแทนการลงทุนตองไมนอย

กวารอยละ 12 ตอป 
 

ทั้งนี้ ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมผูถือหุน  มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดวยการออกหุนสามัญ

จํานวน 273,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 273,000,000 บาท 

โดยทุนจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นจาก 529,870,229 บาท เปน 802,870,229 บาท เพื่อใชในการขยายกิจการ และใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนใหแกบริษัทฯ และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย

วิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) ในราคาไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาดยอนหลัง 15 วันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติกําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดสรร รวมทั้งเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดสรร  

เชน  การจัดสรรหุนสามัญในแตละคราวเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการเสนอ

ขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร 

รวมทั้งการดําเนินการที่เก่ียวของในการเพิ่มทุนดังกลาว ทั้งนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว จะจัดสรรภายหลังจาก

การจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนแลวเสร็จ ในกรณีที่มีหุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกลาวขางตนใหคณะกรรมการบริษัท 

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณายกเลิก หรือจัดสรรหุนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ตอไป  

การลงมติในวาระนี้ ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 

มติท่ีประชุม 
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ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
1. อนุมัติใหมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 273,000,000 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 273,000,000 บาท โดยทุนจดทะเบียน
จะเพิ่มขึ้นจากจํานวน 529,870,229 บาท เปน 802,870,229 บาท เพื่อใชในการขยายกิจการ และใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกบริษัทฯ 

2. อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan 
Depositary Receipts (TDR) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดยอนหลัง 15 วันกอนวันที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดสรร 

3. อนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดสรร เชน 
การจัดสรรหุนสามัญในแตละคราวเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลา
ในการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะ
กรรมการฯ เห็นสมควร รวมทั้งการดําเนินการที่เกี่ยวของในการเพิ่มทุนดังกลาว ท้ังนี้การจัดสรรหุน
เพิ่มทุนดังกลาว จะจัดสรรภายหลังจากการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนแลวเสร็จ ในกรณีที่มีหุนคงเหลือ
จากการจัดสรรดังกลาวขางตน ใหคณะกรรมการบริษัทนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
ยกเลิก หรือจัดสรรหุนตามมติของที่ประชุมผูถือหุนตอไป  

 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 285,442,584 เสียง คิดเปนรอยละ 98.4485 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,490,907 เสียง คิดเปนรอยละ    1.5489 
งดออกเสียง จํานวน 7,450 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0026 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน  
 

ผูถือหุนเสนอวา เพื่อความโปรงใส ขอใหมีการลงมติทั้งผูเห็นดวย และไมเห็นดวย โดยขอใหสงใบ Vote 

เพราะอาจมีผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขารวมประชุม แตไมอยูในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติใน

วาระที่ 4 ทั้งผูเห็นดวย และไมเห็นดวย 
 

ผูถือหุน ขอใหมีการแกไขเอกสารแนบ 2 หัวขอ “ขอเท็จจริงและเหตุผล พรอมความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่ 21   ขอ 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสืบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามใน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 โดยขอใหแกไขขอความ ดังนี้ 

 

 
ขอความเดิม  
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน   529,870,229 บาท (หารอยย่ีสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาบาท) 

      แบงออกเปน                      529,870,229 หุน   (หารอยยี่สิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยยี่สิบเกาหุน) 

      มูลคาหุนละ                                     1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
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    โดยแยกออกเปน 

      หุนสามัญ                          802,870,229 หุน (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาหุน) 

      หุนบุริมสิทธิ          -      หุน  (-) 
 

ขอความใหม   
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน  802,870,229 บาท (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยยี่สิบเกาบาท) 

      แบงออกเปน           802,870,229 หุน  (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาหุน) 

      มูลคาหุนละ                                          1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเปน 

      หุนสามัญ                              802,870,229 หุน (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                            -   หุน  (-) 
 

ประธานฯ พิจารณาแลว ขอใหมีการแกไขขอความดังกลาวตามที่ผูถือหุนทักทวง จากนั้นประธานฯ ขอ

นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ในวาระที่ 3 และใหใชขอความใหม ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน  802,870,229  บาท  (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาบาท) 

   แบงออกเปน    802,870,229  หุน  (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาหุน) 

มูลคาหุนละ                                            1.00  บาท  (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเปน 

                    หุนสามัญ   802,870,229  หุน  (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยย่ีสิบเกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ               -  หุน    (-) 
 

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง 
 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

 

 

 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน  802,870,229 บาท (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยยี่สิบเกาบาท) 
แบงออกเปน             802,870,229 หุน  (แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยยี่สิบเกาหุน) 
มูลคาหุนละ                         1.00  บาท (หนึ่งบาท) 

       โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ                  802,870,229 หุน(แปดรอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยยี่สิบเกาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ           - หุน  (-) 
 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 286,461,322 เสียง คิดเปนรอยละ 98.7999 
ไมเห็นดวย จํานวน 3,471,169 เสียง คิดเปนรอยละ   1.1972 
งดออกเสียง จํานวน 8,450 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 

วาระที ่5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ กลาววา เปดโอกาสใหทานผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  

1.  ผูถือหุน เสนอใหบริษัทฯ เพิ่มวาระประชุมเพื่อลางขาดทุนสะสมในการประชุมสามัญประจําป 2553 เพื่อจะ

สามารถจายปนผลไดเร็วขึ้น และประสงคใหบริษัทฯ แจกคูปองน้ํามัน หรือของชํารวย เมื่อผูถือหุนลงทะเบียน 

เนื่องจากในชวงเดือนเมษายน ผูถือหุนบางทานตองไปรวมประชุมผูถือหุนหลายบริษัท ประธานฯ รับทราบ และ

มอบหมายให นางศิรพร กฤษณกาญจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ รับขอเสนอของผูถือหุนไวพิจารณา และหาแนวทาง

ในการปฏิบัติ 
 

2.  ผูถือหุน สอบถามวา ในอนาคตหุนของบริษัทฯ จะดีหรือไม เหตุใดผูบริหารจึงขายหุนของบริษัทฯ ไมสราง

ความมั่นใจใหผูถือหุนรายยอย ประธานฯ กลาววา คณะผูบริหารมีความเช่ือม่ันในอนาคตของบริษัทและมีความ

ประสงคเชนเดียวกับผูถือหุน กลาวคือ ประสงคใหบริษัทฯ มีกําไร และสามารถจายเงินปนผลได ในหลายปที่ผานมา

สถานการณตางๆ มีความผันผวนซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามแกไข รวมทั้ง

พยายามขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทฯ  มีกําไร และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ใหเหลือนอยที่สุด 

บริษัทฯ พยายามรักษาระดับผลดําเนินงาน และรักษาผลกําไร ทั้งนี้ แนวนโยบายขยายธุรกิจของบริษัทฯ เปน

แนวทางที่บริษัทฯ มีความชํานาญ หรือมีจุดแข็ง การขยายงาน และการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงคเพื่อจะกลับไปสูสภาพ

ที่ทําใหธุรกิจเขมแข็งมีผลกําไร 
 

ประธานฯ กลาวตอไปวา ยามที่บริษัทฯ ตองการเงินกูเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ ผูบริหาร และบุคคลที่

เกี่ยวของก็นําเงินมาใหบริษัทฯ กู ตามที่ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการกูที่บริษัทฯ มีหนี้ระยะส้ันกับผูบริหาร เปน

การแสดงถึงความตั้งใจ มีความเชื่อม่ันของผูบริหาร และพยายามที่จะสรางบริษัทฯ ใหเขมแข็งตอไป สวนเรื่องการ

ขายหุนของผูบริหารนั้น โดยปกติผูบริหารตองรายงานใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเปน

การทั่วไป อีกทั้งผูบริหารหลายทาน เริ่มอายุมากขึ้น ไดมีการโอนหุนใหกับคนในครอบครัว จึงทําใหการถือหุนในนาม

ตนเองนอยลง  
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3.  ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ วาตองใชระยะเวลาดําเนินการนานเทาใด บริษัทฯ   จึง

จะมีผลกําไร  และสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได สวนเรื่องการลงทุน TDR ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน )  รูสึก

จะใหมกับเมืองไทยหรือไม และทางสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตองมีความรูความสามารถดานนี้ จะทําใหบริษัทฯ  มี

ผลสะทอนกลับมาไดหรือไม 
 

ประธานฯ กลาววา การตอบเกี่ยวกับเงินปนผล ตองตอบอยางระมัดระวัง เพราะอาจจะถูกกลาวหาวาชี้นํา

ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย บริษัทฯ มีผลดําเนินการติดลบอยางมากป 2551 สวนป 2552 ผลกําไรเริ่มกลับสูสภาพที่ดีขึ้น

เชนเดิม แตยังไมมากพอที่จะลางขาดทุนสะสมในป 2551 ไดหมด ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจายปนผลได ถา

พิจารณาสถานการณเม่ือปลายป เห็นไดวามีแนวโนมที่ผลขาดทุนสะสมที่ติดลบอยูนาจะหมดไปในไมชา   และ

บริษัทฯ จะอยูในฐานะที่สามารถจายเงินปนผลได   
 

ประธานฯ กลาวตอไปวา TDR ไมใชการลงทุน แตเปนการระดมทุน บริษัทฯ ไมไดเสนอขายหุนในตลาด

ตางประเทศ  แตเปนการเสนอขายหนวย TDR ซ่ึงจะมี Underwriter รับรองการขาย การระดมทุนจากสาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) ถาการขายเกิดผลดี บริษัทฯ ยอมไดรับเงินจากการระดมทุนสูง ซึ่งเปนผลดีแกบริษัทฯ และผูถือหุนรายยอย 

อีกทั้งตลาดสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  มีประสบการณในเรื่องการลงทุนจํานวนมาก มีบุคคลที่เก่ียวของมีความเชื่อม่ัน

วาบริษัทฯ จะไดรับความสนใจอยางมากในตลาดสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) การที่ผูเช่ียวชาญไมนอยที่สาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) เห็นวาบริษัทฯ ดี และเทาที่ทราบจากที่ปรึกษา เห็นวาสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีการพิจารณาวิเคราะหวา

กิจการของบริษัทฯ  เปนกิจการที่นาสนใจ และมีศักยภาพ ระยะยาวสําหรับตลาดสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
 

4.  ผูถือหุน ไดสอบถามวา ไดขาววาบริษัทฯ มีความขัดแยงกับปตท. เร่ืองการซื้อวัตถุดิบ ไมทราบวามีทางไหน

บางที่จะทําใหบริษัททั้งสองจับมือกันดวยดี เพื่อใหภาพลักษณของบริษัทฯ ดีขึ้น และขอทราบความคืบหนา 

 

ประธานฯ กลาววา  เพื่อความสบายใจของผูถือหุน อยากเรียนวาบริษัทฯ ไมไดมีปญหาอะไร ยังคงทําธุรกิจ

รวมกันอยู  และยังคุยกันอยู ส่ิงที่เปนประเด็น และเปนขาวคราว เปนเรื่องของสัญญาในเรื่องของการสงวัตถุดิบ มี

เงื่อนไขของสัญญาที่มีการตีความไมตรงกัน ตลอด 10 กวาปที่ผานมา ก็มีส่ิงที่เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝาย เม่ือมี

การตีความที่ไมตรงกัน เพื่อความเปนธรรมก็ควรหาผูช้ีขาดอยางเปนธรรมเขามาชวย ปจจุบันเรื่องนี้ไดนําเขาสู

กระบวนการของอนุญาโตตุลาการ เพื่อเปนที่พึ่งในการตัดสิน ผูบริหารเองก็พยายามติดตาม แตก็ไมกลากาวลวงเขา

ไป ไมกลาวิจารณ หรือพูดถึง อีกทั้งไมกลาใหความเห็นอะไร บริษัทฯ เช่ือวากระบวนการของอนุญาโตตุลาการจะเปน

ผูดูแลเรื่องนี้เอง 

 

5.  ผูถือหุน สอบถามที่ปรึกษาวา การระดมทุนเพิ่มทุนที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) นั้น เปนการที่บริษัทฯ นําหุน

สามัญเกือบ 40% ไประดมทุน ในกรณีที่นักลงทุนของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หรือชาติใดก็ตามสนใจซื้อหุนเปน

จํานวน 5% หรือ 10% ตองรายงานตอตลาดหลักทรัพยหรือไม และหากซื้อหุนมากกวา 25% ตองทําการ Trade 

Offer หรือไม 
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นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษา ช้ีแจงวา กฎเกณฑของ กลต. ของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) คอนขางจะ

เขมงวดมากๆ อีกทั้งสิทธิ และหนาที่ของผูถือหนวย TDR เทาเทียมกับผูถือหุนอื่นทุกราย นอกจากนั้น กฏหมายของ

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กําหนดใหตองมีการกระจายรายยอย โดยกําหนดใหผูถือหนวย TDR ที่เปนรายยอย (เปน

คนไตหวัน) ไมนอยกวา 1,000 ราย และตองกระจายหนวย TDR ใหแกผูถือหนวย TDR รายยอย ไมนอยกวา 20% 

ของหนวย TDR ทั้งส้ิน หรือไมนอยกวา 10 ลานหนวย (ผูถือหนวย TDR รายยอย คือ บุคคลที่ไมใชบุคคลที่เก่ียวโยง

กัน หรือนิติบุคคลที่บุคคลเกี่ยวโยงกันถือครองหุนเกินกวา 50%)  ในความเห็นสวนตัว ตามมติที่คณะกรรมการฯ ที่จะ

จัดสรรหุนสามัญโดยการเสนอขาย TDR จํานวน  273,000,000 หุน คาดวาไมจําเปนตองจัดสรรทั้งจํานวน เพราะ

คาดวาบริษัทฯ อาจสามารถจําหนาย TDR ไดในราคาที่คอนขางสูง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนราคา

ตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ที่คอนขางสูงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในเดือนมกราคม 2553  ซ่ึงการจําหนายใน

ราคาดังกลาวถือเปนความสามารถของที่ปรึกษาดวย 
  

6.  ผูถือหุนสอบถามวา ถานักลงทุนที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  ซ้ือหุนในจํานวนมากที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

ทางตลาดหลักทรัพย และนักลงทุนในประเทศไทยจะทราบหรือไม นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษา ช้ีแจงวา การซ้ือขาย 

TDR เหมือนกับซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากนักลงทุนกวานซื้อหนวยลงทุนที่สาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) นาจะเปนผลดีกับหุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย  
 

ประธานฯ กลาววา วาระนี้ใชเวลามากพอสมควรแลว จึงขอปดการประชุม  และกลาวขอบคุณผูถือหุน      

ที่ไดเสนอขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง หวังวาผูถือหุนคงใหความสนับสนุนกับบริษัทฯ 

ดวยดีตอไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.35 น. 

  

 

 ……………………………………. 

         (นายวีระวัฒน  ชลวณิช ) 

                      ประธานที่ประชุม 

……………………………………….. 

        (นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ) 

     เลขานุการบริษัท 

     ผูบันทึกการประชุม 
 


