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วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
ณ หองประชุมคราวน 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ ลุมพินี พารค 

ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

 

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม 

โดยมีกรรมการเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางลดาวัลย ธนะธนิต กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ 
4. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสินเช่ือ 
5. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเช่ือ 
6. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการ 

 
กอนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัท ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมการประชุมวิสามัญ      

ผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 
 
ผูบริหาร 

1. นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายกนกกิต นวสิร ิ กรรมการผูจัดการ 
3. นางพรพิไล บุราสัย ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสินเช่ือและการตลาด 
4. นางไพศรี ฝกเจริญผล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน 
5. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ หัวหนาสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 
 

 ผูสอบบัญชี 
1. นางสาวภวดี สังขะวัฒนะ 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1. นายทรงชัย มีผลกิจ 

           
          เลขานุการบริษัท/ผูจดรายงานการประชุม 

1. นางสาวกฤษติกานต ผาคํา 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
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ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดมารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ และแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจํานวนผูถือ
หุนท่ีมาประชุม โดยมีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง 26 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 2,451,404 หุน โดยการมอบฉันทะ
จํานวน 25 ราย จํานวนหุน 28,703,810 หุน รวมจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 51 ราย เปนจํานวนหุน 31,155,214
หุน คิดเปนรอยละ 77.89 ของจํานวนหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับขอท่ี 34 ของบริษัท จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558  

กอนจะเขาสูวาระการประชุม ประธานไดใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการ
ประชุม ซึ่งกําหนดตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ดังนี ้

-กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระโดย ประธานจะ
สอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง เจาหนาท่ีของบริษัทจะ
รับบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกไวใหผูถือหุนในแตละวาระ เพื่อนําไปตรวจนับคะแนนตอไป 

-กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทนใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ท่ีผูถือหุนไดออกเสียง
ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะท่ีผูเขาประชุม ไดยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัทในตอนลงทะเบียน บริษัทไดบันทึกคะแนน
เสียงดังกลาวไวแลวต้ังแตผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

-กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร ท่ีประชุมจะนับคะแนนเสียงดวยวิธีเดียวกับท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 

ท้ังนี้ ในแตละวาระการประชุมประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวา มีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย    
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหผูเขาประชุมทราบ  

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายให นายทรงชัย มีผลกิจ ท่ีปรึกษากฎหมายทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองของการมอบฉันทะ การนับองคประชุม และการลงคะแนนเสียง 

หลังจากนั้นประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งได
ประชุมไปเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ซึ่งไดจัดทําและสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมกันนี้ไดแนบสําเนามาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว โดยประธานไดเสนอใหทําการ
พิจารณาแตละหนา จากนั้นเม่ือไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งไดประชุมไป
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน   100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน        0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน        0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียง 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของ
จํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ดวยบริษัทมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ
ของบริษัท จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองในการซื้อ
ขายหุนของบริษัท โดยไมสงผลกระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุน 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ โดยมีผูถือหุนสอบถามดังนี้ 

ผูถือหุนซักถาม:  สอบถามถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท (ราคาพาร) จากเดิมมูลคาท่ี 
  ตราไวหุนละ 5.00 บาทตอหุน เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาทตอหุน กรณีเม่ือแตกพารแลวจะได 
  ท้ังหมดกี่หุน  

ตอบ: นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดช้ีแจงในขอซักถามดังกลาววา การเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ผูถือหุนจะได 20 หุนใหมใน 1 หุนเดิม 

ผูถือหุนซักถาม:  สอบถามถึงวันท่ีจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกรมพัฒนา 
  ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย วาจะไปดําเนินการในวันใด 

ตอบ: นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดช้ีแจงในขอซักถามดังกลาววา ในสวนของการ 
 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคานั้น หลังจาก 

ผูถือหุนมีมติอนุมัติในครั้งนี้แลว ไดกําหนดวันดําเนินการจดทะเบียนในวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2558 นี้ 

และเม่ือไมมีผูใดสอบถามประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ดวยคะแนนเสียง 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุน
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
 มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

ประธานไดแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของ
บริษัทในวาระท่ี 2 จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท จึงจําเปนตองแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท โดยใหใช
ขอความนี้แทน 

“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) 
แบงออกเปน 800,000,000 หุน (แปดรอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 0.25  บาท (ยี่สิบหาสตางค) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ 800,000,000 หุน (แปดรอยลานหุน) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน (-) 
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จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ดวยคะแนนเสียง 
31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานแจงตอท่ีประชุม ถึงวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนในครั้งนี้วา เพื่อนําเงินท่ีไดไปเสริมสภาพ
คลอง และบริหารเงินกูยืมหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจด
ทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เปน 400,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 
800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท  

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ โดยมีผูถือหุนสอบถามดังนี้ 

ผูถือหุนซักถาม:  สอบถามถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ถือเปนรายการเกี่ยวโยงของบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา  
  แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญกอนหรือไม 

ตอบ: นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดช้ีแจงในขอซักถามดังกลาววา การเพิ่มทุนใน 
 ครั้งนี้ไมใชรายการเกี่ยวโยงระหวางบริษัทและบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน))  

แตอยางใด จึงไมจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทใหญ เพียงแตตองดําเนินการขอบังคับ 
 ของบริษัทหมวดท่ี 9 วาดวยการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดานการบริหารของ  
 บริษัทใหญ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)) ครั้งท่ี  
 4/2558 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได  

ผูถือหุนซักถาม:  สอบถามถึงวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้วา บริษัทจะนําเงินไปใชดานใด 
ตอบ: นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดช้ีแจงในขอซักถามดังกลาววา การเพิ่มทุนใน 
 ครั้งนี้ เพื่อนําเงินท่ีไดจํานวน 240 ลานบาท ไปเสริมสภาพคลองและบริหารเงินกูยืมหมุนเวียนของบริษัท 
 เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท 

และเม่ือไมมีผูใดสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 200,000,000 บาท จากเดิม 200,000,000 บาท เปน 400,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท ตามท่ีเสนอ 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการเพิ่มทุน    
จดทะเบียนของบริษัทจํานวน 200,000,000 บาท จากเดิม 200,000,000 บาท เปน 400,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท ดวยคะแนนเสียง 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของ
จํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด 
 ทะเบียนของบริษัท 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 200,000,000 บาท เปน 400,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 0.25 บาท ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 4 จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาใหแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) 
แบงออกเปน 1,600,000,000 หุน (หนึ่งพันหกรอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ 1,600,000,000 หุน (หนึ่งพันหกรอยลานหุน) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน (-) 

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยคะแนนเสียง 31,155,214 เสียง       
คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากบริษัทประสงคออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 

800,000,000 หุน ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 4 ขางตน จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัทจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท ใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
โดยราคาเสนอขายหุนละ 0.30 บาท 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสงสัยตาง ๆ และเม่ือไมมีผูใดสอบถาม
ประเด็นใด ๆ ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
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ประธานไดแจงผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย   จํานวน 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  จํานวน                 0 เสียง คิดเปน      0% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จํานวน                 0 เสียง คิดเปน       % ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนขางตน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ดวยคะแนนเสียง 31,155,214 เสียง คิดเปน 100% ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
-ไมมี- 
 

จากนั้นประธานไดแจงผูถือหุนทราบวา วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัทไดกําหนดไวในหนังสือบอก
กลาวการประชุมเสร็จสิ้นแลว ขอเชิญผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี ้ 
ผูถือหุนถาม: สอบถามถึงคาธรรมเนียมในการเพิ่มทุนกรณีผูถือหุนชําระผาน Bill-Payment ซึ่งตองเสียคาธรรมเนียม 
  ใหธนาคารซึ่งรับโอนเงินในสวนนี้ ทางผูถือหุนขอใหเปนภาระของบริษัทจดทะเบียนในการชําระแทน 
  ไดเหรอไม 

ตอบ: นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดช้ีแจงในขอซักถามดังกลาววา การเพิ่มทุนใน
  ครั้งนี้ บริษัทไมไดเพิ่มทุนโดยผานทางระบบ Bill-Payment แตเปนระบบโอนเงินฝากเขาบัญชีเงินฝาก 

 ของบริษัทโดยตรง ซึ่งไมมีคาใชจายเรียกเก็บแตอยางใด 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามาประชุมและไดเสนอขอคิดเห็น
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณอยางสูง และขอปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 

ปดประชุม เวลา 11.30 น. 

       ...................................................... 
               (นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ) 
                   ประธานกรรมการ                     
รับรองขอความถูกตอง 

   ............................................. ................................................ 
    (นายวิวัฒน คงคาสัย)     (นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร) 
        กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
 
……….…………………… 
 (นางสาวกฤษติกานต ผาคํา) 
      ผูบันทึกการประชุม 


