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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

          
 

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ โอ๊ควู้ด เรสซเิดนซ์ การ์เด้น ทาวเวอร์ บางนา เลขที่ 2/4-5 หมู ่14  
ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

วันที่และเวลาประชุม วนัท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ พร้อมท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ และรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ 

7. คณุยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการ 

8. คณุสนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการ 

9. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ 

10. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ 

11. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ 

12. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ 

เลขานุการบริษัทฯ 

1. คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด 

1. คณุสมคิด เตียตระกลู 
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ที่ปรึกษาการเงนิอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

1. คณุอนนัต์ นุม่บญุน า 

ที่ปรึกษาการเงนิจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซัลแทนท์ จ ากดั 

1. คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

1. คณุหฤทยั บญุกลอ่มจิตร 

เร่ิมการประชุม 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปุ๋ ยเอ็น
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจ าปี 2559 พร้อมกบัแนะน ากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประชมุ  

ทัง้นี ้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถงึขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นลงคะแนน
แต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ
หนึง่หุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนจากทา่นภายหลงัที่ทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว 

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่
ละวาระและฉีกตามรอยปรุ สง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ครับ โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีง
ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถามทา่นผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านจะมีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือ
หุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 
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จากนัน้ คุณกิจจา สมญัญาหิรัญจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสูก่าร
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชมุทราบข้อมลูของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,076,894,322.40 บาท 

 ทนุช าระแล้วจ านวน 1,076,894,322.40 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 6,730,589,515 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัที่ 17 มีนาคม 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 3,190,095,234 หุ้น และผู้ รับ
มอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จ านวน 32 ราย ถือหุ้นรวม 3,257,538,263 หุ้ น จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด 43 ท่าน รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 56 ราย นับรวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 
6,447,633,497 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.80 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้
เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” 
ดงันัน้ ประธานฯ จึงแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 
ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 โดยได้บนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และได้จดัสง่ส าเนารายงานประชุมดงักลา่วให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว
หรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
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การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติใน
วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,633,897,295 99.94 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 4,079,700 0.06 

รวม 6,637,976,995 100.00 

       หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน  190,343,498 หุ้น  

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 และรับรองรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 41 ก าหนดให้บริษัทฯ จดัท าการรายงาน
กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจาก 3 สว่น คือ การจ าหนา่ยแอมโมเนีย การจ าหนา่ยกรดก ามะถนั
และการให้บริการทา่เทียบเรือ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีทีด่ินที่เชา่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยในอดีตที่ผา่นมาบริษัทฯ 
พยายามเจรจากบัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพื่อขออนญุาตน าพืน้ท่ีทีเ่ชา่ดงักลา่วไปใช้ประโยชน์
อยา่งอื่นด้วย ซึง่ในปีที่ผา่นมาการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยได้อนญุาตให้บริษัทฯ สามารถประกอบ
กิจการอยา่งอื่นบนท่ีดินดงักลา่วได้ ภายใต้เง่ือนไขวา่บริษัทฯ ต้องจดัให้มีการท ารายงานผลกระทบ
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สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ให้แล้วเสร็จก่อน ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท ารายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ดงักลา่ว ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี ้

 ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการแก้ไขคณุสมบตัิให้พ้นเหตเุพิก
ถอนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาฟืน้ฟู
กิจการกบัศาลล้มละลายกลาง ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนฟืน้ฟกิูจการและแผนการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ บริษัทฯ จงึได้ขอขยายระยะเวลาให้บริษัทฯ แก้ไขคณุสมบตัิให้พ้นเหตเุพกิถอนดงักลา่วไปอีก 1 ปี 
จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ตอ่มาในเดือนสงิหาคม ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้มีหนงัสอืถึงบริษัทฯ เห็นควรขยายระยะเวลาใน
การแก้ไขเหตแุหง่การเพิกถอนของบริษัทฯ โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการให้
มีคณุสมบตัิพ้นเหตเุพกิถอน และยื่นค าขอพ้นเหตเุพกิถอน พร้อมด้วยค าชีแ้จงและเอกสารที่เก่ียวข้องตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อการพิจารณาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ในรอบปีที่ผา่นมา  
บริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การขอพ้นเหตเุพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทฯ ได้ยืน่ขอพ้นเหตุ
เพิกถอนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ในสว่นของการฟืน้ฟกิูจการนัน้ บริษัทฯ เข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการตัง้แตปี่ 2552 แตก่ารนิคมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยได้อทุธรณ์ค าสัง่การให้ฟืน้ฟกิูจการของบริษัทฯ ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ตามแผนฟืน้ฟกิูจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึการช าระหนีใ้ห้แกเ่จ้าหนีข้องบริษัทฯ ตามแผนฟืน้ฟกิูจการมาโดย
ตลอด ตอ่มาในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มคี าสัง่ยกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทฯ ตามค า
พิพากษาฎีกาที ่ 2541/2558 อยา่งไรก็ดี การด าเนินการใดๆ ที่บริษัทด าเนินการขณะอยูภ่ายใต้การฟืน้ฟู
กิจการมีผลตามกฎหมาย หนีต้า่งๆ ที่บริษัทฯ ช าระหนีใ้ห้แกเ่จ้าหนีต้ามข้อก าหนดในแผนฟืน้ฟกิูจการจึง
เทา่กบัเป็นการช าระหนีบ้างสว่นให้แก่เจ้าหนี ้ 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากที่ศาลฎีกาได้มคี าสัง่ยกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เจรจากบัเจ้าหนี ้
ของบริษัทฯ เพื่อขอช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการเดิมให้แกเ่จ้าหนีข้องบริษัทฯ กลา่วคือ บริษัทฯ จะช าระหนี ้
บางสว่นให้แกเ่จ้าหนี ้ และได้รับการปลดหนีบ้างสว่นจากเจ้าหนีด้งักลา่ว ซึง่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ ก็ได้กรุณา
เห็นชอบให้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนดงักลา่ว  

 ในเดือนธนัวาคม 2558 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียน เพื่อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 2,125,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูคา่เสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้สิน้ 340 ล้านบาท 
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ให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั และนายพิทยากร 
เนาถาวร ซึง่บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบยีน และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว
และน าเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วไปช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการเดมิให้กบักลุม่เจ้าหนี ้
ทัง้นี ้หลงัจากการช าระหนีด้งักลา่ว บริษัทฯ ยงัคงมีหนีส้นิคงค้างบางสว่น ซึง่บริษัทฯ จะช าระหนีโ้ดยวิธีการสง่
มอบสนิค้า และ/หรือ บริการ ตอ่ไปจนกวา่จะเสร็จสิน้ 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ 

คณุวรวิทย์ อนิวรรตวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วให้ก าลงัใจประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
พร้อมกบัสอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนันีเ้ป็นการประชุมผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 2 ภายหลงัจากที่ศาลมีค าสัง่ยกค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการของบริษัทฯ ตอ่จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อเดือนธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงข้อคิดเห็นหรือซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไมม่ผีู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 และ
รับรองรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,976,605 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 390 0.00* 

รวม 6,637,976,995 100.00 
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 หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรอง
โดยนายสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ซึง่สงักดั บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซึง่สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุน (งบการเงนิรวม) 

ล าดับ รายละเอียด รายการปี 2558 (ล้านบาท) 

1.  รายได้จากการขายและบริการ 1,039.61 

2.  ต้นทนุขายและบริการ (824.77) 

3.  ก าไรขัน้ต้น 214.84 

4.  รายได้อื่น 78.64 

5.  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 258.29 

6.  กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายของบริษัทยอ่ย 250.67 

7.  คา่ใช้จา่ยในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง (765.12) 

8.  ก าไรส าหรับปี 37.31 

9.  สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย (43.06) 

10.  ก าไรส าหรับปี สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 80.37 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

ล าดับ รายละเอียด รายการปี 2558 (ล้านบาท) 

1.  สนิทรัพย์รวม 392.91 

2.  หนีส้นิรวม 338.53 

3.  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 1,076.89 

4.  ขาดทนุสะสม (1,023.49) 

5.  สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 0.25 

6.  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 53.65 

7.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น (บาท) 0.160 

8.  มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 0.008 

งบก าไรขาดทุน (งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ) 

ล าดับ รายละเอียด รายการปี 2558 (ล้านบาท) 

1.  รายได้จากการขายและบริการ 1,042.23 

2.  ต้นทนุขายและบริการ (824.82) 

3.  ก าไรขัน้ต้น 217.41 

4.  รายได้อื่น 31.31 

5.  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 305.25 

6.  คา่ใช้จา่ยในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง (870.06) 

7.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (316.10) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

ล าดับ รายละเอียด รายการปี 2558 (ล้านบาท) 

1.  สนิทรัพย์รวม 327.88 

2.  หนีส้นิรวม 351.77 

3.  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 1,076.89 

4.  ขาดทนุสะสม (1,101.04) 

5.  สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 0.25 

6.  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น (23.90) 

7.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น (บาท) 0.160 

8.  มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) (0.003) 

โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทฯ ดงักลา่ว และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม 
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย นอกจากนี ้ งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ 

คณุภคัภิญญา อ ามฤตโชติ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัรายได้ ต้นทนุขายและบริการ และค่าใช้จ่ายใน
การขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายได้จาก 3 ส่วนหลกั
ตามรายละเอียดที่ได้ชีแ้จงไปก่อนหน้านีใ้นวาระท่ี 2  คือ การจ าหนา่ยแอมโมเนีย การจ าหนา่ยกรดก ามะถนั และการ
ให้บริการทา่เทียบเรือ  

ในสว่นต้นทนุขายและบริการ เป็นต้นทนุจากการน าเข้าแอมโมเนีย ซึง่มีต้นทนุในการน าเข้าสงู และในสว่นค่าใช้จ่าย
ในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง มีรายการสงูเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายประจ า อาทิ 
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คา่ใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยปีละประมาณ 100 ล้าน เพื่อเป็นคา่เช่าที่ดนิตามสญัญา
เช่าที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมและค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาร่วมด าเนินงานเพื่อการพฒันาพืน้ที่ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ โดยเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ประจ าที่ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่มีรายได้ ก็ต้องจ่ายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

คุณภัคภิญญา อ ามฤตโชติ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลประกอบการจากการด าเนินงานที่ดีขึน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเร่ืองการปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ โดยปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงธุรกิจโดยการเพิ่มธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาหนีเ้ดิมและเพื่อการ
ขยายและเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ประธานฯ ยังแถลงต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาในอดีตของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจและรับทราบ
รายละเอียดต้นทุนในการด าเนินกิจการ และข้อจ ากัดในเร่ืองการก าหนดราคาขายปุ๋ ยซึ่งถูกควบคุมโดยกระทรวง
พาณิชย์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มองหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ โดยใช้พืน้ท่ีทีบ่ริษัทฯ มีอยูป่ระมาณ 600 กวา่ไร่
ในการด าเนินการ ซึ่งเป็นแผนการในอนาคต อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนับริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินการเพื่อให้
หุ้นของบริษัทพ้นเหตเุพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และสามารถกลบัเข้ามาซือ้ขายได้ตามปกติในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม
แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางไว้เป็นขัน้ตอน โดยเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านต่างๆ บริษัทฯ จะได้น าเสนอต่อผู้ ถือ
หุ้นเป็นการตอ่ไป และประธานฯ ได้กลา่วให้ค ามัน่ตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยินดีที่จะ
ด าเนินการเพื่อน าพาให้บริษัทฯ ก้าวไปสูอ่นาคตตามที่ได้คาดหวงัไว้ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ คา่ใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุงที่ปรากฏ
ในงบการเงินของบริษัทฯ นัน้ สว่นหนึ่งมาจากกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดัถกูพิทกัษ์
ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ จึงได้ท าการด้อยค่าสิทธิการใช้ท่าเทียบเรือทัง้จ านวน และปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว 

คณุวรวิทย์ อนิวรรตวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงก าหนดเวลาที่หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลบัเข้าไปซือ้ขายได้ตามปกติ
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Resume Trading) 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ใช้
ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการด าเนินการดงักลา่ว และเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องเพื่อ
ขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Resume Trading) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะฉะนัน้ ผลการพิจาณาและระยะเวลาในการกลบัไปซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขึน้อยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทกุทา่นพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ 
พ้นเหตเุพิกถอน ซึง่ประมาณการเร็วที่สดุก็น่าจะเป็นภายในปลายปีนี ้แต่หากช้ากวา่ที่คาดการณ์ไว้ก็จะเป็นภายในปี
หน้า โดยหากบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประการใด บริษัทฯ จะได้แจ้งให้
ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการตอ่ไป 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงข้อคิดเห็นหรือซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไมม่ผีู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,961,195 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 15,800 0.00* 

รวม 6,637,976,995 100.00 

หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรผลก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 37 ล้านบาท แต่
ยงัคงมีขาดทนุสะสม 1,023.49 ล้านบาท ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ก าหนดวา่ “ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมยีอดขาดทนุสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี ้
ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 51 และ ข้อที่ 53 ระบไุว้วา่ “ห้ามมใิห้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ใน
กรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล” และ “บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไว้
เป็นทนุส ารองอยา่งน้อยหนึ่งในยีส่บิของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุส ารองจะมี
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จ านวนถึงร้อยละสบิของจ านวนทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ” ตามล าดบั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจดัสรรผลก าไร
สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
งดจดัสรรผลก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การงดจดัสรรผลก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการงดจดัสรรผลก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ
งดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,976,505 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 490 0.00* 

รวม 6,637,976,995 100.00 

หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) 
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสยีงได้อย่างเต็มที่ 
ประธานฯ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ จ านวน 4 ทา่น ได้แก่ (1) นาย
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ณัฐภพ รัตนสวุรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล ออกจาก
ห้องประชมุไปพกัรอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัมาอีกครัง้หนึง่เมื่อที่ประชมุได้พิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ล้ว นอกจากนี  ้ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 19 ระบไุว้ว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี
ทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมก็่ได้” 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในครัง้นี ้มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี  กรรมการ 
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล  กรรมการ 
4. นางบงกช  รุ่งกรไพศาล  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวตัิและผลงานของกรรมการทัง้ 4 ทา่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ
เชิญประชุม โดยได้ค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ นอกจากนี ้รศ.ดร.เสรี วงษ์
มณฑา ยงัเป็นผู้มีคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุอีกด้วย และปัจจบุนัยงั
ด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ 

คณุวรวิทย์ อนิวรรตวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วแสดงความเช่ือมัน่ต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีประสบการณ์
และมีความตัง้ใจจริงในการท างาน จึงเห็นควรพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้ตามที่ประธานฯ เสนอ 



  

14 

 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงข้อคิดเห็นหรือซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไมม่ผีู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้ให้กรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ตามที่น าเสนอ โดยให้พิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ (1) นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบลูย์ 
รัศมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) เลือกตัง้นายณัฐภพ รัตนสวุรรณทวี ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระ
หนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,976,995 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,637,976,995 100.00 

(2) เลือกตัง้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
อิสระอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,976,985 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 10 0.00* 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,637,976,995 100.00 
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หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

(3) เลือกตัง้นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,637,976,995 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,637,976,995 100.00 

(4) เลือกตัง้นางบงกช รุ่งกรไพศาล ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้(มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุเพิ่มเติมตัง้แตว่าระนี)้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,638,011,545 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 

 หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน  34,550 หุ้น  

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบไุว้วา่ “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดย
ปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวลั ค่า
รักษาพยาบาล ค่าน า้มัน ค่าพาหนะ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลกูจ้างของบริษัทฯ”  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามคา่ตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ  จ านวน 192,000 บาท/ปี 
 รองประธานกรรมการ  จ านวน 156,000 บาท/ปี 
 กรรมการ ทา่นละ  จ านวน 120,000 บาท/ปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
 กรรมการตรวจสอบ  จ านวน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร  จ านวน 192,000 บาท/ปี 
 กรรมการบริหาร ทา่นละ  จ านวน 120,000 บาท/ปี 

ทัง้นี ้ จ านวนเงินดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในอดตีที่ผา่นมา โดยไมม่ีการ
เปลีย่นแปลง 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,638,011,155 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 390 0.00* 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 
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 หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท  
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ที่มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบญัชี 
มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ังมีการให้บริการที่ดี 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้
รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัเป็นบริษัทท่ีให้บริการท่ีมช่ืีอเสยีง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์  
ธอนตนั จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยก าหนดคา่ตอบแทนไว้ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

อัตราค่าตอบแทนที่
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี

ก่อน 

2558 2559 บาท % 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 440,000 640,000 200,000 45.45% 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสส าหรับปี 450,000 600,000 150,000 33.33% 
3. คา่สอบทานข้อมลูแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 30,000 30,000 0 0.00% 
4. คา่จดัท างบการเงินและคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบ  
   (ตามที่เกิดขึน้จริง) 

เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง  

รวมค่าธรรมเนียม 920,000 1,270,000 350,000 38.04% 

โดยค่าตอบแทนดงักลา่ว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
เป็นต้น 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปี  2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็น
จ านวน 350,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 38% ซึง่เป็นจ านวนคอ่นข้างมาก เนื่องจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั
พิจารณาแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟืน้ฟูกิจการ การท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ จึงมีจ านวน
ไมม่ากนกั แต่ในปีนีบ้ริษัทฯ ออกจากการฟืน้ฟูกิจการแล้ว กอปรกบัแผนการของบริษัทฯ ในการซือ้และรับโอนกิจการ
บางส่วนจากบริษัท เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั (“C&A”) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ จะได้
เรียนให้ที่ประชมุทราบในวาระท่ี 10 เป็นการต่อไป และหุ้นของบริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่อาจได้รับอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้
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ขายได้ตามปกติในตลาดหลกัทรัพย์ (Resume Trading) ดงันัน้ รายการที่ผู้สอบบญัชีต้องตรวจสอบและรับรองจึง
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จึงจ าเป็นต้องขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี จากปี 2558 
ที่ก าหนดไว้รวม 920,000 บาท เป็น 1,270,000 บาทในปี 2559 

ทัง้นี ้บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ได้เสนอให้นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 6549  
เป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากมีเหตทุ าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัสามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  เพื่อท า
หน้าที่ดงักลา่วได้  ตามรายนามผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้

1. นางสมุาล ีโชคดีอนนัต์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3322 
2. นายธีรศกัดิ์  ฉัว่ศรีสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  6624 
3. นางสาวศนัสนีย์ พลสูวสัดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  6977 
4. นายนรินทร์  จรูะมงคล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  8593 

รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามข้อมลูที่บริษัทฯ 
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยอนมุตัิให้ (1) นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 6549 หรือ (2) นางสมุาล ีโชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3322 หรือ (3) นายธีรศกัดิ ์
ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6624 หรือ (4) นางสาวศนัสนีย์ พลสูวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 6977 หรือ (5) นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8593 เป็นผู้สอบ
บญัชีท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,638,011,155 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 390 0.00* 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 

 หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชุม  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการลดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องการ
ลดพืน้ท่ีเช่าส านกังานของบริษัทฯ จากเดิม 1,040 ตารางเมตร เหลอืเพียง 500 ตารางเมตร แตท่างผู้ให้เช่าแจ้งวา่ผู้ให้
เช่ามีนโยบายให้เช่าพืน้ที่ชัน้ 4 ซึ่งเป็นท่ีอยูส่ านกังานของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัแบบเต็มชัน้ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ต้องการ
ลดพืน้ที่เช่าลงเหลือเพียง 500 ตารางเมตร ผู้ ให้เช่าจึงเสนอให้เช่าพืน้ที่ชัน้ที่ 3 ซึ่งเป็นชัน้ที่มีการแบ่งพืน้ที่ให้เช่าอยู่
แล้ว สามารถจดัให้บริษัทฯ เช่าได้ตามความประสงค์ เป็นผลให้ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายละเอียด 
1 ที่อยูเ่ดิม 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชัน้ 4 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
2 ที่อยูใ่หม ่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การเปลีย่นแปลงที่อยูบ่ริษัทฯ ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเปลีย่นแปลงที่อยูบ่ริษัทฯ จากเดมิ “เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชัน้ 4 
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” เปลีย่นแปลงเป็น “เลขที่ 88 อาคาร
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เอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” โดยมีรายละเอียด
ตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,638,011,545 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เร่ือง การรับช าระค่าหุ้น 
บริษัทฯ เพื่อรองรับการรับช าระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สนิอย่างอื่นนอกจากตัว
เงนิ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับช าระคา่หุ้นด้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่นนอกจาก
ตวัเงินได้และเพื่อรองรับการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้และรับ
โอนกิจการบางสว่นดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที ่ 5 ในวรรค 1 เร่ืองการรับช าระคา่หุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับ
ช าระคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่นนอกจากตวัเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เดิม “หุ้นของบริษัทแตล่ะหุ้นจะต้องมมีลูคา่เทา่กนั และเป็นหุ้นชนิดทีต้่องช าระคา่หุ้นเตม็มลูคา่ ทัง้นี ้ บริษัท
อาจออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพย์อื่นใดตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 

แก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทแตล่ะหุ้นจะต้องมมีลูคา่เทา่กนั และเป็นหุ้นชนิดทีต้่องช าระคา่หุ้นเตม็มลูคา่ หรือเป็นหุ้น
ท่ีช าระคา่หุ้นด้วยทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากตวัเงิน หรือให้ใช้ลขิสทิธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ
วิทยาศาสตร์ สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุน่จ าลอง แผนผงั สตูร หรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้
ใช้ข้อสนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ ทัง้นี ้บริษัทอาจออก
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เร่ือง การรับช าระคา่หุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับช าระคา่หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ด้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่นนอกจากตวัเงิน ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เร่ือง การรับ
ช าระคา่หุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับช าระคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่นนอกจาก
ตวัเงิน โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,561,451,243 98.85 

ไมเ่ห็นด้วย 76,560,302 1.15 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมตัิการซือ้และรับโอนกิจการบางส่วนจาก บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตักิารซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีวาระท่ี
สบืเนื่อง คือ วาระท่ี 11 การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่ C&A เพื่อ
เป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และวาระท่ี 12 การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก ่
C&A ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A 
นอกจากนี ้ ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซลัแทนท์ 
จ ากดัเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการ
พิจารณาอนมุตัจิะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว ซึง่มีดงันี ้
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1. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 
2. บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั 
3. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 
4. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล 

ดงันัน้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสยีงได้อยา่งเต็มที่ คณุกิจจา สมญัญา
หิรัญจึงขอให้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีดงักลา่วข้างต้น ออกจากห้องประชมุไปพกัรอใน
ห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกลบัมาเข้าร่วมประชมุอกีครัง้หนึง่ในการประชมุวาระท่ี 13 เป็นต้นไป 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระท่ี 10, 11, 12, 13 เป็นวาระท่ีมีความ
เก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัเิร่ืองตามวาระท่ี 10, 11, 12, 13 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหาก
เร่ืองในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิ จะถือวา่เร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุตัใินเร่ืองตา่งๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระท่ี 10, 
11, 12, 13 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ เพื่อสร้างมลูคา่เพิม่ในธุรกิจการน าเข้าและจดั
จ าหนา่ยแอมโมเนียของบริษัทฯ ได้อยา่งครบวงจร เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัและการท าการตลาดของบริษัทฯ 
รวมถงึขยายฐานการค้าไปยงัเคมภีณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้และ
ผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้แกบ่ริษัทฯ สร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในด้านการเงิน ขนาดการลงทนุ และผลตอบแทนจากธุรกิจการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยแอมโมเนยีของบริษัทฯ จงึขอ
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัทฯ โดยเป็นนิติบคุคลที่มผีู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมกีรรมการร่วมกนักบักรรมการของ 
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้การซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ดงักลา่ว บริษัทฯ จะซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นของ C&A เฉพาะ
สว่นที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนยีมออกไซด์เทา่นัน้ 
โดยไมร่วมสนิทรัพย์ประเภทลกูหนีก้ารค้า เงินให้กู้ยืม และหนีส้ินประเภทเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และ
เงินกู้ยืม ทัง้นี ้กิจการบางสว่นท่ีบริษัทฯ จะซือ้และรับโอนมานัน้ ได้แก่ 

1. โรงงานแบง่บรรจกุ๊าซแอมโมเนีย 2 แหง่ ที่จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และสญัญาเช่าที่ดินที่ตัง้
โรงงานทัง้สองแหง่ดงักลา่ว 

2. ถงัใช้บรรจกุ๊าซแอมโมเนีย พร้อมอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ซึง่ประกอบไปด้วยถงัใช้บรรจกุ๊าซแอมโมเนียที่โรงงานทัง้
สองแหง่ตามข้อ 1. ข้างต้น และถงัใช้บรรจกุ๊าซแอมโมเนียที่ฐานลกูค้า ซึง่เป็นฐานลกูค้าของ C&A 

3. ฐานลกูค้า สญัญาทางการค้าที่จดัท ากบัลกูค้า รวมถึงสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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4. ใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เพื่อความชดัเจนและความถกูต้องครบถ้วนของ
ทรัพย์สนิท่ีเช่า บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญาเช่าทีด่ินซึง่เป็นท่ีตัง้โรงงานแบง่บรรจกุ๊าซแอมโมเนยี 2 แหง่ โดยในสว่นของ
โรงงานท่ีตัง้อยู ่ณ จงัหวดัปทมุธานี บริษัทฯ จะเช่าบางสว่นของทีด่ิน ตามโฉนดเลขที่ 8175 และในสว่นของโรงงานท่ี
ตัง้อยู ่ ณ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  บริษัทฯ จะเชา่บางสว่นของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 10113 และ 12928 ซึง่เป็นเลขท่ี
โฉนดที่เพิ่มเตมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงการเพิ่มเตมิรายละเอยีดทรัพย์สนิท่ีเช่าที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้
ถือหุ้นตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ อยา่งไรก็ดี สาระส าคญัของสญัญาเช่าทีด่ินอื่นๆ อาทิ พืน้ท่ีเช่า อตัราคา่เชา่ 
ยงัคงมีรายละเอียดตามเดิม 

โดยมีมลูคา่ตกลงส าหรับการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ดงักลา่วรวมทัง้สิน้ 282,896,997.60 บาท ซึง่
เป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว โดยบริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วด้วย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่ได้แก่ C&A จ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาหุ้นละ 0.16 บาท ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 

ทัง้นี ้ จากการท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ดงักลา่ว รายการดงักลา่วมีอตัรา
ผลตอบแทน (IRR) เทา่กบัร้อยละ 16.67 ตอ่ปี หรือได้รับกระแสเงินสดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) เทา่กบั 51.19 
ล้านบาท (ณ อตัราสว่นลด ร้อยละ 11.63 ตอ่ปี) ทัง้นี ้ การประเมินผลตอบแทนดงักลา่ว พิจารณาเฉพาะ
ความสามารถในการประกอบกิจการของ C&A ตามสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของ C&A ซึง่ยงัไมร่วมถึงศกัยภาพเสริม
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

ล าดับ กฎหมาย/กฎเกณฑ์ 
1 มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
2 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั

ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 
2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.00 ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช าระให้ 
เปรียบเทียบกบัมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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ล าดับ กฎหมาย/กฎเกณฑ์ 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นการท า
รายการระหว่างบริษัทฯ กบั C&A ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกันกับกรรมการของบริษัทฯ และเป็นรายการเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
มากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 527.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการตามรายละเอยีดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“KTBS”) ซึง่เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A 
ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ เพือ่ให้เกิดความชดัเจน และเพื่อให้ที่
ประชมุรับทราบและเข้าใจการท ารายการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A คณุอนนัต์ นุม่บญุน า ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจาก KTBS ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถงึรายละเอียดการท ารายการดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี  ้

ความเป็นมาของรายการ และลักษณะรายการ 

 บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาในการซือ้ขายแอมโมเนยีฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมในการซือ้ขายแอมโมเนียกบั C&A 
เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีสาระส าคญัคือมกีารเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าและเง่ือนไขบางประการของ
สญัญา ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ ได้รับสว่นตา่งของก าไรจากการขายเพิม่ขึน้ มีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้จากธุรกิจการจ าหนา่ยแอมโมเนีย ซึง่เดมิ C&A เป็นลกูค้ารายเดยีวของบริษัทฯ ในการซือ้
ขายแอมโมเนีย 

 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 มมีติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่น 
(Partial Business Transfer) ของ C&A เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้า
เคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ทัง้หมด 

 รายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม การได้มาซึง่สนิทรัพย์และการรับโอนกิจการ
บางสว่นของ C&A รวมถงึสญัญาที่เก่ียวข้อง มีกรรมการและผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ 
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รายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จึงต้องมกีารแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเพื่อให้
ความเห็นตอ่การท ารายการตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ 

 เพื่อสร้างรายได้และฐานะทางการเงินท่ีดีขึน้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต 

วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

 บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 29 
เมษายน 2559 และได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจ ากดั เพื่อช าระเป็นคา่ตอบแทนการซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่น
แก่ C&A โดยจะเข้าท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนดเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่งๆ ที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขาย
กิจการบางสว่นส าเร็จครบถ้วน 

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

 ในการซือ้ขายสนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญา 2 รายการหลกัๆ คือ 

1. สญัญาซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการ 
2. สญัญาเชา่ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ซึง่เป็นท่ีตัง้โรงงานของกิจการที่ซือ้จ านวน 2 แหง่ 

 บริษัทฯ เป็นคูส่ญัญากบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในสญัญาอื่นๆ ที่ได้ท าไปแล้ว ดงันี ้

1. สญัญาซือ้ขายแอมโมเนียกบั C&A 
2. สญัญาจ้างเหมาขนสง่ให้กบับริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั (“SCC”) 

 สญัญาที่จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

1. สญัญาซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการ 

ผู้ซือ้ : บริษัทฯ 
 ผู้ขาย : C&A 

 ความสมัพนัธ์ : เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ กลา่วคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 
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บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการ ผู้บริหารร่วม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น 
C&A และบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 91.67 และร้อยละ 44.11 
ของทนุช าระแล้วของ C&A และบริษัทฯ ตามล าดบั 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น C&A และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 8.33 ของทนุช าระแล้วของ C&A 
และถือหุ้นบริษัทฯ 10 หุ้น ตามล าดบั 

2. สญัญาเชา่ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ซึง่เป็นท่ีตัง้โรงงานของกิจการที่ซือ้จ านวน 2 แหง่ 

2.1 ที่ตัง้โรงงาน ณ  จงัหวดัปทมุธานี 

ผู้ เช่า : บริษัทฯ  
ผู้ให้เชา่ : บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“SCM”) 
ความสมัพนัธ์ : เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ กลา่วคือ มกีรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 

บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCM และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 99.35 และร้อยละ 44.11 ของทนุ
ช าระแล้วของ SCM และบริษัทฯ ตามล าดบั 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCM และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 0.65 ของทนุช าระแล้วของ SCM 
และถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 

3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCM จ านวน 1 หุ้น และถือ
หุ้นในบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 
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2.2 ที่ตัง้โรงงาน ณ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้ เช่า : บริษัทฯ  
ผู้ให้เชา่ : SCC 
ความสมัพนัธ์ : เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ กลา่วคือ มกีรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 

บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCC และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 92.22 และร้อยละ 44.11 ของทนุ
ช าระแล้วของ SCC และบริษัทฯ ตามล าดบั 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCC และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 7.78 ของทนุช าระแล้วของ SCC 
และถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 

3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCC จ านวน 1 หุ้น และถือ
หุ้นในบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 

 สญัญาที่ได้ท าไปแล้ว 

1. สญัญาซือ้ขายแอมโมเนีย 

ผู้ซือ้ : C&A 
 ผู้ขาย : บริษัทฯ 

 วนัท่ีท าสญัญา : 1 กรกฎาคม 2558 ความสมัพนัธ์ : เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัทฯ กลา่วคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ 
โดย 

บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการ ผู้บริหารร่วม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น 
C&A และบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 91.67 และร้อยละ 44.11 
ของทนุช าระแล้วของ C&A และบริษัทฯ ตามล าดบั 
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บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น C&A และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 8.33 ของทนุช าระแล้วของ C&A 
และถือหุ้นบริษัทฯ 10 หุ้น ตามล าดบั 

2. สญัญาจ้างเหมาขนสง่ 

ผู้ จ้าง : บริษัทฯ 
 ผู้ รับจ้าง : SCC 
 วนัท่ีท าสญัญา : 1 กรกฎาคม 2558 

 ความสมัพนัธ์ : เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ กลา่วคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ โดย 

บุคคลที่เกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCC และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 92.22 และร้อยละ 44.11 ของทนุ
ช าระแล้วของ SCC และบริษัทฯ ตามล าดบั 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี เป็นกรรมการร่วม และผู้ ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCC และ
บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 7.78 ของทนุช าระแล้วของ SCC 
และถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 

3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCC จ านวน 1 หุ้น และถือ
หุ้นในบริษัทฯ จ านวน 10 หุ้น 

ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เข้าซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer) 
ของ C&A เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและ
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กิจการมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ 282,896,997.60 บาท ซึง่เป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
แล้ว โดยจะมีการจ่ายช าระคา่สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) จ านวน 1,768,106,235 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.16 บาท (มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท) 



  

29 

 

ข้อมูลทั่วไปของ C&A 

 C&A ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยปิโตรเคมีภณัฑ์ ได้แก่ แอมโมเนยี และแอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด์ ให้กบัลกูค้ารายยอ่ย โดยซือ้แอมโมเนียจากบริษัทฯ เป็นหลกั โดยส าหรับผลติภณัฑ์แอมโมเนียสามารถ
ใช้เป็นวตัถดุิบพืน้ฐานท่ีใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมการผลติยาง อตุสาหกรรมเคม ี โลหะ เยื่อ
กระดาษ ท าความเย็น เป็นต้น  

 ปัจจบุนัธุรกิจการน าเข้าและจ าหนา่ยแอมโมเนียในประเทศ สว่นใหญ่มาจากประเทศอินโดนเีซยี ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศซาอดุิอาราเบีย โดยในประเทศไทยมีผู้จ าหนา่ยรายใหญ่เพียง 2 รายเทา่นัน้ คือ บริษัท 
ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) ที่ครองสดัสว่นรายใหญ่สดุในตลาดเกือบร้อยละ 60 และ 
C&A ที่เป็นผู้ครองสดัสว่นรองลงมาที่เกือบร้อยละ 40 ดงันัน้ C&A จึงถือเป็นผู้จ าหนา่ยแอมโมเนยีรายส าคญั
ในประเทศ 

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 กิจการบางสว่น (Partial Business) ของ C&A เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้า
เคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กลา่วคือ กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
ได้แก่ 

1. สญัญาเชา่ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างโรงงานบรรจแุอมโมเนีย 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัปทมุธาน ี และ
จงัหวดัสรุาษฎ์ธานี 

2. ถงัใช้บรรจกุ๊าซแอมโมเนีย พร้อมอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ฐานและทอ่รับสง่ก๊าซแอมโมเนยี ซึง่ติดตัง้อยู่
ที่โรงงานบรรจแุอมโมเนียทัง้ 2 แหง่และทีบ่ริษัทของลกูค้าทีจ่ าหนา่ยแอมโมเนียให้ 

3. ฐานลกูค้า และสญัญาทางการค้าที่จดัท ากบัลกูค้า เช่น สญัญาซือ้ขายก๊าซแอมโมเนยี สญัญายมืถงัใช้
บรรจกุ๊าซแอมโมเนยีและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมถงึสญัญาอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

4. ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จ านวน 2 ใบ และใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
สว่นท่ีเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขอื่นที่ส าคัญของสัญญาซือ้ขายกจิการบางส่วนของ C&A 

 ข้อห้ามการประกอบธุรกิจแข่งขัน 

C&A และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ C&A ได้แก่ คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี และคณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี ไม่
ประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ อนัมีลกัษณะเป็น
การแขง่ขนักบัการประกอบธุรกิจสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ 
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 เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) 

o การซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ให้แก่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการและ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

o การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 282,896,997.60 บาทและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 
1,768,106,235 หุ้นให้แก่ C&A ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

o การขายและโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ให้แก่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการและที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของ C&A 

o ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบอนัมีนยัส าคญั (Material Adverse Change) ในกิจการท่ีจะรับโอน
จาก C&A นบัแตว่นัท าสญัญาซือ้ขายกิจการบางสว่นจนถงึวนัโอนกิจการ 

o บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อช าระเป็นคา่ตอบแทนการซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่นแก่ C&A ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

สาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

1. ที่ตัง้โรงงาน ซึง่ตัง้อยู ่ณ อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธาน ี

เร่ือง ข้อตกลง 

1. ผู้ เช่า บริษัทฯ 

2. ผู้ให้เชา่ SCM 

3. ทรัพย์สนิท่ีเช่า บางสว่นของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 8175 พร้อมสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินดงักลา่ว 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบงึยี่โถ อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 

4. พืน้ท่ีเช่า 2,509 ตารางเมตร 

5. คา่เช่า 90,000 บาทตอ่เดือน 

6. ระยะเวลาการเชา่ มีระยะเวลา 3 ปี โดยเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เชา่ตกลงตอ่อายกุารเช่าให้กบั
ผู้ เช่าตอ่ไปอีก 3 ปี ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิมทกุประการ ยกเว้นอตัราคา่เชา่
ซึง่คูส่ญัญาจะตกลงกนัใหม ่
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เร่ือง ข้อตกลง 

7. ข้อตกลงอื่นๆ ท่ี
ส าคญั 

 ผู้ เช่าสามารถก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ ลงบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้โดยไมต้่อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เชา่กอ่น ผู้ เช่าตกลงให้กรรมสทิธ์ิในท่ีสิง่ปลกู
สร้างดงักลา่วตกเป็นของผู้ให้เชา่ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่สิน้สดุลง และผู้ เช่าไมม่ี
ภาระในการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 ผู้ให้เชา่รับรองวา่ที่ดินดงักลา่วไมต่กอยูภ่ายใต้สญัญาภาระผกูพนัใดๆ อนัจะ
เป็นการรอนสทิธิของผู้เชา่ และผู้ให้เชา่ตกลงให้ผู้ เช่าใช้ทางในท่ีดินของผู้ให้
เช่าเพื่อใช้เป็นทางออกสูท่างสาธารณะได้ 

 ผู้ เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาเชา่ได้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั
เมื่อปรากฏวา่ผู้ เช่าไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้เชา่ได้ หรือกรณีที่ผู้ เช่าไมป่ระสงค์จะเชา่ทรัพย์สนิท่ีเช่า
ตอ่ไป 

2. ที่ตัง้โรงงาน ซึง่ตัง้อยู ่ณ อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เร่ือง ข้อตกลง 

1. ผู้ เช่า บริษัทฯ 

2. ผู้ให้เชา่ SCC 

3. ทรัพย์สนิท่ีเช่า บางสว่นของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 10113 และ 12928 พร้อมสิง่ปลกูสร้างบน
ที่ดินดงักลา่ว ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

4. พืน้ท่ีเช่า 2,749.50 ตารางเมตร 

5. คา่เช่า 60,000 บาทตอ่เดือน 

6. ระยะเวลาการเชา่ มีระยะเวลา 3 ปี โดยเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เชา่ตกลงตอ่อายกุารเช่าให้กบั
ผู้ เช่าตอ่ไปอีก 3 ปี ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิมทกุประการ ยกเว้นอตัราคา่เชา่
ซึง่คูส่ญัญาจะตกลงกนัใหม ่
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เร่ือง ข้อตกลง 

7. ข้อตกลงอื่นๆ ท่ี
ส าคญั 

 ผู้ เช่าสามารถก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ ลงบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้โดยไมต้่อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เชา่กอ่น ผู้ เช่าตกลงให้กรรมสทิธ์ิในท่ีสิง่ปลกู
สร้างดงักลา่วตกเป็นของผู้ให้เชา่ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่สิน้สดุลง และผู้ เช่าไมม่ี
ภาระในการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 ผู้ให้เชา่รับรองวา่ที่ดินดงักลา่วไมต่กอยูภ่ายใต้สญัญาภาระผกูพนัใดๆ อนัจะ
เป็นการรอนสทิธิของผู้เชา่ และผู้ให้เชา่ตกลงให้ผู้ เช่าใช้ทางในท่ีดินของผู้ให้
เช่าเพื่อใช้เป็นทางออกสูท่างสาธารณะได้ 

 ผู้ เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาเชา่ได้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั
เมื่อปรากฏวา่ผู้ เช่าไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อประโยชน์ตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้เชา่ได้ หรือกรณีที่ผู้ เช่าไมป่ระสงค์จะเชา่ทรัพย์สนิท่ีเช่า
ตอ่ไป 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายแอมโมเนีย 

 สรุปความแตกตา่งของสญัญาซือ้ขายแอมโมเนียทีม่ีการเปลีย่นแปลง 

ล าดับที่ รายละเอียดที่
ส าคัญของสัญญา 

สัญญาซือ้ขาย  
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 55 

สัญญาซือ้ขาย  
ลงวันที่ 1 ก.ค. 58 

1.  ปริมาณขัน้ต า่ 18,000 ตอ่ปี 25,000 ตอ่ปี 

2.  ก าหนดระยะเวลา
ของสญัญา 

 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนาม (สิน้สดุ 
14 มิ.ย. 60) 

5 ปี นบัแตว่นัลงนาม (สิน้สดุ 31 
ก.ค. 63) 

3.  ค ามัน่วา่จะตอ่
สญัญา 

ตอ่ได้คราวละ 5 ปี โดยแจ้ง
ลว่งหน้า โดยให้ตกลงราคากนั
ใหม ่

เหมือนเดิม แตใ่ช้ราคาที่บริษัทฯ 
ประกาศเป็นคราวๆ 

4.  การสง่มอบสนิค้าให้ผู้
ซือ้  

สง่มอบ ณ ถงัเก็บของบริษัทฯ สง่เมื่อของถงึผู้ รับปลายทาง หรือ
ถ้าผู้ รับมาซือ้เองให้สง่มอบที่ถงั
ของบริษัทฯ  
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ล าดับที่ รายละเอียดที่
ส าคัญของสัญญา 

สัญญาซือ้ขาย  
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 55 

สัญญาซือ้ขาย  
ลงวันที่ 1 ก.ค. 58 

5.  การจดัหาผู้ขนสง่ 
และคา่ใช้จา่ย  

C&A จดัหาผู้ขนสง่ และรับภาระ
คา่ใช้จา่ย 

บริษัทฯ จดัหาผู้ขนสง่และ
รับภาระคา่ใช้จา่ย 

6.  กรรมสทิธ์ิในสนิค้า กรรมสทิธ์ิเป็นของผู้ซือ้เมื่อ
สนิค้าออกจากถงัเก็บ 

กรรมสทิธ์ิโอนไปยงัผู้ซือ้เมื่อสง่
มอบให้ลกูค้าปลายทาง หรือ
สนิค้าออกจากถงัเก็บ (ถ้าผู้ซือ้มา
รับเอง) 

7.  โครงสร้างราคา ใช้ราคาตาม Cost Plus โดย
อ้างองิสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

ใช้ราคาตามประกาศที่จะแจ้ง
เปลีย่นแปลงลว่งหน้าเป็นคราวๆ 
โดยอ้างองิสกลุเงินบาท สง่ผลให้ 
บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากสญัญานี ้ 

อยา่งไรก็ดี สญัญานีจ้ะสิน้สดุเมือ่
มีการเข้าซือ้กิจการในครัง้นีต้ามที่
ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

การประกาศราคา
สนิค้า 

ใช้ราคาตามสญัญา และไมม่ีการ
ประกาศราคาใหม ่

ประกาศราคาตามระยะทาง และ
สามารถเปลีย่นแปลงราคาได้
โดยง่าย ถ้าต้นทนุของบริษัทฯ 
เปลีย่นไป 
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สาระส าคัญของสัญญาจ้างเหมาขนส่ง 

เร่ือง ข้อตกลง 

1. ผู้วา่จ้าง บริษัทฯ 

2. ผู้ รับจ้าง SCC 

3. ลกัษณะการให้บริการ ให้บริการขนสง่แอมโมเนยี (NH3) ด้วยรถบรรทกุ จากสถานท่ีรับมอบสนิค้าต้น
ทางโรงงานบริษัทฯ จงัหวดัระยอง ไปยงัสถานท่ีสง่มอบสนิค้าปลายทางที่
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

4. อตัราคา่ขนสง่ ผู้วา่จ้างตกลงช าระคา่ขนสง่ให้แก่ผู้ รับจ้างตามอตัราคา่ขนสง่ค านวณตอ่น า้หนกั
สนิค้า (บาท/กิโลกรัม) ตามแตร่ะยะทางการขนสง่ โดยอ้างองิจากราคาที่ทางผู้
รับจ้างก าหนด* 

5. ก าหนดระยะเวลาของ
สญัญา 

ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2558 ถึง 31 กรกฏาคม ถ้าคูส่ญัญา
ประสงค์จะตอ่สญัญา คูส่ญัญาฝ่ายที่ประสงค์จะตอ่สญัญาต้องแจ้งให้คูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายอกัษรอยา่งน้อย 30 วนัโดยคูส่ญัญาจะตกลง
ในรายละเอียดอกีครัง้  

*หมายเหต:ุ  เป็นราคาที่ก าหนดให้แก่ลกูค้าทัง้หมดในราคาเดยีวกนั ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสุม่สอบทาน
วา่เป็นราคาเดยีวกนักบัราคาตลาด โดยรายได้จากการขนสง่แอมโมเนียประมาณปีละ 72.93 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.93 ของรายได้จากการขนสง่ของ SCC เทา่นัน้ 

การค านวณขนาดรายการ 

 รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการรับโอนกิจการบางสว่น  

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ 
พบวา่มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 72 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ า่กวา่ร้อยละ 
100 ถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาและจ าหนา่ยไป ซึง่บริษัทฯ มีหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู
ตามสารสนเทศที่ก าหนด แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ และจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
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 รายการที่เก่ียวโยงกนั  

การได้มาซึง่สนิทรัพย์และการรับโอนกิจการบางสว่นของ C&A รวมถงึสญัญาทีเ่ก่ียวข้อง มกีรรมการและ
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ รายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาด
รายการเทา่กบัร้อยละ 527.30 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทีม่ีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    (NTA เทา่กบั 53.65 ล้านบาท) ซึง่สงูกวา่ 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 
ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มหีน้าที่เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศที่ก าหนด 
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และจดัให้มกีารประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ C&A จ านวนไม่
เกิน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท 
รวมเป็นมลูคา่ 282,896,997.60 บาท โดยบริษัทฯ จะขอมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อการ
ด าเนินการดงักลา่วและการด าเนนิการท่ีเก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ 

 ความเสีย่งกรณีที่ SCC และ SCM ไมใ่ห้ตอ่อายเุชา่ที่ดินแก่ทางบริษัทฯ ภายหลงัสญัญาเช่าครบอายใุน
อนาคต เนื่องจากสญัญาเชา่ที่ดนิส าหรับโรงงานทัง้สองแหง่มีระยะเวลา 3 ปี และสามารถตอ่อายสุญัญาเชา่
ได้อีก 3 ปี ซึง่จากลกัษณะธุรกิจโรงงาน ระยะเวลาดงักลา่วถือวา่คอ่นข้างสัน้ จึงอาจท าให้บริษัทฯ ประสบ
ปัญหาในการหาสถานท่ีเพื่อใช้ประกอบธุรกิจของตนเองได้ อยา่งไรก็ดี จากข้อมลูที ่ KTBS ตรวจสอบ 
ลกัษณะของโรงงานดงักลา่วเป็นเพียงโรงงานท่ีมีขัน้ตอนการด าเนนิการท่ีไมซ่บัซ้อน สามารถย้ายสถานท่ีใน
การประกอบธุรกิจได้งา่ยและมีคา่ใช้จ่ายไมส่งูมากนกั ดงันัน้ KTBS มีความเห็นวา่ความเสีย่งในกรณีนี ้
ยอมรับได้ 

 ความเสีย่งจากการให้เครดติเทอมที่นานขึน้กบัลกูค้ารายยอ่ยของ C&A จะท าให้บริษัทฯ มีระยะหมนุเวยีน
ลกูหนีก้ารค้ามาก อยา่งไรก็ดี จากการตรวจสอบข้อมลูในอดีต ลกูหนีก้ารค้าของ C&A สว่นใหญ่เป็นลกูหนี ้
การค้าที่ดีและไมม่ีปัญหาเร่ืองการช าระเงิน 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาซือ้ขายแอมโมเนีย และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ จากการเปลีย่นแปลงสญัญาซือ้ขายแอมโมเนีย เนือ่งจากเดิมบริษัทฯ จ าหนา่ยแอมโมเนียให้ 
C&A ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ การซือ้มาแล้วจ าหนา่ยไปจึงไมม่ีความเสีย่งเร่ืองอตัราแลกเปลีย่น แตห่าก
บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A มาแล้ว และบริษัทฯ จ าหนา่ยแอมโมเนียโดยตรงให้แก่ลกูค้า
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รายยอ่ยในสกลุเงินบาท ก็อาจมคีวามเสีย่งในสว่นนีเ้กิดขึน้ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนในการซือ้ Foreign 
Exchange ลว่งหน้าเพื่อลดความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่ว 

 ความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการขนสง่สนิค้าแอมโมเนียไปยงัลกูค้าปลายทาง ทัง้ในสว่นของตวัสนิค้าและ
คา่ใช้จา่ยที่บริษัทฯจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีสว่นตา่งของก าไรเพิม่ขึน้ เพื่อชดเชยความ
เสีย่งในกรณีนี ้

ประโยชน์ของการท ารายการ 

 ลดการพึง่พงิลกูค้ารายเดยีว ในสว่นของธุรกิจจ าหนา่ยแอมโมเนยี ซึง่ C&A เป็นลกูค้ารายเดียวของบริษัทฯ 
โดยจะกลายเป็นการจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้ารายยอ่ยตา่งๆ 

 ลดรายการระหวา่งกนั / ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่ผู้ ถือหุ้น และผู้บริหาร เนื่องจากรายการระหวา่ง
บริษัทฯ กบั C&A ซึง่เป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารร่วมกนักบับริษัทฯ จะ
หายไป 

 ได้ทรัพย์สนิและธุรกิจของ C&A รวมถงึลกูค้ารายยอ่ยโดยไมต้่องช าระเงินสด ท าให้บริษัทฯ ไมม่ีผลกระทบใน
เร่ืองสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

 โอกาสในการได้รับสว่นตา่งของก าไรท่ีสงูขึน้ จากการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าโดยตรงโดยไมผ่า่นตวักลาง 

 สร้างมลูคา่เพิ่มให้แกกิ่จการ ในสว่นของธุรกิจน าเข้าแอมโมเนียทีด่ าเนินการอยา่งครบวงจร โดยการจ าหนา่ย
ให้แก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร 

ข้อดี และข้อด้อยของการท ารายการ 

ข้อดขีองการท ารายการ ข้อด้อยของการท ารายการ 

1. ลดการพึ่งพาลกูค้ารายเดียว ท่ีเดิมมีแค่ C&A มาเป็น
การจ าหนา่ยให้กบัลกูค้ารายยอ่ยอื่นของ C&A โดยตรง 

1. บริษัทฯ เป็นผู้ รับความเสี่ยงจากลูกค้ารายย่อย
เพิ่มขึน้ จากความเสีย่งในการช าระเงิน และเครดิตเทอม
ที่ยาวขึน้ และความเสี่ยงในการอยู่รอดของธุรกิจของ
ลกูค้ารายย่อยของ C&A อย่างไรก็ดี ลกูค้ารายย่อยเป็น
ลกูค้าที่ดี ความเสี่ยงในส่วนนีจ้ึงเป็นความเสี่ยงที่รับได้ 
ตามรายละเอียดที่ได้ชีแ้จงไปก่อนหน้านี ้
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ข้อดขีองการท ารายการ ข้อด้อยของการท ารายการ 

2. ท าให้รายได้เพิ่มขึน้จากสดัส่วนก าไรที่มากขึน้ เมื่อ
บริษัทฯ เป็นผู้ รับก าไรจากลกูค้ารายยอ่ยของ C&A แทน 

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เกิด Dilution Effect ในอตัราร้อย
ละ 20.80 เนื่องจากมีการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ C&A 

3. ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินกู้ ในการเข้าท า
รายการ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระมลูคา่ 

3. เกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลเก่ียวโยงเพิ่มขึน้กับ 
SCC และ SCM ทัง้สญัญาเช่าและสญัญาขนส่งต่างๆ 
อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับรายการระหว่างกันที่เกิดกับ 
C&A รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีมีขนาดเลก็กว่าและ
สามารถสอบทานได้ง่ายกวา่ 

4. ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลที่เก่ียวโยง
กันในอนาคตโดยเฉพาะ C&A ซึ่งเป็นผู้ ซือ้แอมโมเนีย
เพียงรายเดียว 

4. มีคา่ใช้จ่ายในการจ้างพนกังานที่รับโอนมาจาก C&A 
เพิ่มขึ น้  อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ ได้ รับมาจะเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่า  เนื่องจากเป็นผู้ ที่มี
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจการขายปลกีแอมโมเนีย 

ข้อดี และข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

ข้อดขีองการไม่ท ารายการ ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

1. บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าของ 
C&A โดยตรง 

1. เสียโอกาสในการได้รับส่วนต่างของรายได้ก าไรที่จะ
ได้จากการขายแอมโมเนียที่เป็นของ C&A 

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมเ่กิด Dilution Effect 2. บริษัทฯ เสยีโอกาสในการได้ทีมงานที่มีประสบการณ์
จาก C&A  

3. ยงัคงมีรายการกบั C&A ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตอ่ไป ซึง่เป็นรายการหลกั 
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ข้อดี และข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

1. ได้ทรัพย์สนิในการท าธุรกิจ ฐานลกูค้า และพนกังานท่ี
ช านาญในธุรกิจทนัที 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงของบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 
มากขึน้ 

2. เกิดรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวโยงเพิ่มขึน้กบั 
SCC และ SCM  

ข้อดี และข้อด้อยของการไม่ท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

ข้อดขีองการไม่ท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ข้อด้อยของการไม่ท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

1. ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจตอ่การท ารายการมากขึน้ 1. ใช้เงินลงทุนแรกเร่ิมสูงในการเข้าสู่ธุรกิจจ าหน่าย
แอมโมเนียให้แก่ลกูค้ารายยอ่ย 

2.  ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลกูค้า  

3. ท าให้บริษัทฯ ยงัคงมีลกูค้า C&A ที่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงเพียงรายเดียว 

ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

 จ านวนหุ้นสามัญเดิม จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ Control Dilution 

การเพิม่ทนุแบบ PP 6,730,589,515 1,768,106,235 20.80% 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

 ราคาตลาดในปัจจุบัน ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Price Dilution 

การเพิม่ทนุแบบ PP ไมม่ี เนื่องจากปัจจบุนัหุ้น
ของบริษัทฯ ไมม่ีการซือ้
ขาย โดยถกูจดัอยูใ่น
หมวดที่ต้องมกีาร
ปรับปรุงฐานะและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

0.16 N.A. 

3. ผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) 

  Earnings Dilution 

การเพิม่ทนุแบบ PP 20.80% 

4. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลงัการท ารายการ 

เมื่อ C&A ได้รับการจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุของบริษัทฯ แล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นท่ี C&A ถือในบริษัทฯ เมื่อนบัรวม
กบัหุ้นของกลุม่คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ อนัจะเป็นผลท าให้มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
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% %

1. กลุม่นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 3,068,805,014  45.6% 4,836,911,249  56.9%

1.1 นาย ณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 2,968,805,014  44.1% 2,968,805,014  34.9%

1.2 บจ. เอส ซี แคริเออร์ 100,000,000     1.5% 100,000,000     1.2%

1.3 C&A -                    0.0% 1,768,106,235  20.8%

2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากัด 1,375,000,000  20.4% 1,375,000,000  16.2%

3. นาย พิทยากร เนาถาวร 750,000,000     11.1% 750,000,000     8.8%

4. นาย เอเชีย ภขุนัอนนัต์ 220,000,000     3.3% 220,000,000     2.6%

5. นาย ปรัชญา เสริมสขุสกุลชยั 220,000,000     3.3% 220,000,000     2.6%

6. นาย วิชยั ทองแตง 200,000,000     3.0% 200,000,000     2.4%

7. นาย อาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 190,343,448     2.8% 190,343,448     2.2%

8. ครอบครัวฉัตรพิมลกุล 243,166,650     3.6% 243,166,650     2.9%

8.1 นาย ดิเรก ฉัตรพิมลกุล 104,000,000     1.5% 104,000,000     1.2%

8.2 นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกุล 50,000,000       0.7% 50,000,000       0.6%

8.3 นายสมชาย ฉัตรพิมลกุล 50,000,000       0.7% 50,000,000       0.6%

8.4 น.ส.อภญิญา ฉัตรพิมลกุล 39,166,650       0.6% 39,166,650       0.5%

9. ครอบครัวไชยกุลงามดี 120,000,000     1.8% 120,000,000     1.4%

9.1 นาย ฐานิศร์ ไชยกุลงามดี 84,000,000       1.2% 84,000,000       1.0%

9.2 นายวิชยั ไชยกุลงามดี 20,000,000       0.3% 20,000,000       0.2%

9.3 นางฐปนา ไชยกุลงามดี 16,000,000       0.2% 16,000,000       0.2%

10. อ่ืนๆ 343,274,403     5.1% 343,274,403     4.0%

6,730,589,515  100.0% 8,498,695,750  100.0%รวมทัง้สิน้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น
จ านวนหุ้น

ก่อนจัดสรร ณ 18 มี.ค. 59 หลังจัดสรร

จ านวนหุ้น

 
สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของราคาที่หุ้นท่ีออกช าระคา่สนิทรัพย์และการรับโอนกิจการ
บางสว่นของ C&A โดยวีธีการตา่งๆ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการประเมิน
มูลค่า 

มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้ 
(บาท/หุ้น) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า  
(ต ่ากว่า) ราคา
ขายหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า  
(ต ่ากว่า) ราคา
ขายหุ้นสามัญ 

(%) 

มูลค่าหุ้น PP 
ที่ประเมินได้* 
(ล้านบาท) 

1. วิธีมลูคา่หุ้นตาม
ราคาตลาด 

N/A 0.16 N/A N/A N/A 
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วิธีการประเมิน
มูลค่า 

มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้ 
(บาท/หุ้น) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า  
(ต ่ากว่า) ราคา
ขายหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า  
(ต ่ากว่า) ราคา
ขายหุ้นสามัญ 

(%) 

มูลค่าหุ้น PP 
ที่ประเมินได้* 
(ล้านบาท) 

2. วิธีมลูคา่ตาม
บญัชี 

0.0081 0.16 (0.1519) (94.94) 14.32 

3. วิธีปรับปรุงมลูคา่
ตามบญัชี 

0.0081 0.16 (0.1519) (94.94) 14.32 

4. P/BV Approach 0.013 – 0.014 0.16 (0.1586) - 
(0.1587) 

(99.13) – 
(99.19) 

22.99 – 24.75 

5. P/E Approach 0.19 – 0.20 0.16 0.03 – 0.04 18.75 – 25.00 335.94 – 
353.62 

6. DCF Approach 0.024 – 0.027 0.16 (0.133) – 
(0.136) 

(82.89) – 
(84.71) 

42.43 – 47.44 

*หมายเหต:ุ มลูคา่หุ้น PP ที่ประเมินได้ (ล้านบาท) = มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ (บาท/หุ้น) x จ านวนหุ้นที่ออกใหม ่

ทัง้นี ้ วิธีประเมินที่เหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมลูคา่กิจการคือ วิธีมลูคา่
ปัจจบุนักระแสเงินสด (DCF) เนื่องจากการประเมินโดยวิธีอื่นๆ อ้างองิตวัเลขที่เป็นข้อมลูในอดตี และไมไ่ด้แสดง
สถานะของธุรกิจจริงๆ โดยมลูคา่ของหุ้นท่ีประเมินได้โดยวิธี DCF คือ 0.024 – 0.027 บาท ซึง่จะต า่กวา่ราคาขายใน
ครัง้นีท้ี่ 0.16 บาท หรือมีมลูคา่หุ้นของ PP ที่ได้ประมาณ 42.43 – 47.44 ล้านบาท ซึง่ต า่กวา่มลูคา่ราคาเสนอซือ้
ระหวา่งบริษัทฯ กบั C&A 

สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ C&A ที่จะซือ้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้โครงสร้างราคาขายและต้นทนุจากข้อมลูสถานะการด าเนินงานจริงของ C&A เป็นหลกั
ในการประเมินมลูคา่ซึง่สามารถสรุปผลการประเมินมลูคา่กิจการได้ ดงันี ้
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วิธีการประเมิน  

1. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของกิจการ
บางสว่นฯ 

503.18 ล้านบาท 

2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของกิจการบางสว่นฯ (Internal Rate of Return: 
IRR) 

ร้อยละ 34.3 

3. ระยะเวลาในการคืนทนุ (Payback Period) ส าหรับกิจการบางสว่น 4 ปี 10 เดือน 19 วนั 

สรุปความเห็นการเข้าท ารายการของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ ข้อดีและข้อเสยี รวมถึงความสมเหตสุมผล ของการท ารายการแล้ว ทางที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การท ารายการดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

 มลูคา่ประเมินของหุ้นท่ีออกเพื่อช าระมลูคา่ของทรัพย์สนิและการรับโอนกิจการ มีมลูคา่ 0.024 – 0.027 บาท/
หุ้น ซึง่ต า่กว่าราคาหุ้นท่ีใช้ช าระที่ราคาหุ้นละ 0.16 บาท บริษัทฯ จึงได้ประโยชน์จากการออกหุ้นเพื่อช าระ
ราคาดงักลา่ว  

 มลูคา่จากการประเมินกิจการเฉพาะธุรกิจสว่นแอมโมเนียที่ได้รับจาก C&A ที่ 503.18 ล้านบาท สงูกวา่มลูคา่
ช าระท่ี 282.90 ล้านบาท คอ่นข้างมาก 

 การท ารายการดงักลา่ว จึงถือวา่มีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ทัง้ในด้านความเหมาะสมของราคา และเง่ือนไขของการท ารายการตามที่ได้กลา่วข้างต้น จึงมคีวามเห็นวา่ผู้
ถือหุ้นควรอนมุตัิรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยการซือ้สนิทรัพย์และรับโอนกิจการบางสว่นจากบุคคลที่เก่ียว
โยงกนัดงักลา่ว 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ รายละเอยีดของการท ารายการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และ
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และคณุอนนัต์ นุม่บญุน า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือ
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หุ้นมีข้อสงสยัเพิม่เตมิ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก 
C&A ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการ
ซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A โดยมีรายละเอียดของช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
1.  นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี 2,968,805,014 

2.  บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั 100,000,000 

3.  นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 10 

4.  นางบงกช รุ่งกรไพศาล 10 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี อนมุตัิการซือ้และรับ
โอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอน
กิจการบางสว่นดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A โดยมีรายละเอียด
ตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,492,630,339 97.85 

ไมเ่ห็นด้วย 76,560,372 2.15 

งดออกเสยีง 15,800 0.00* 

รวม 3,569,206,511 100.00 

 หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 
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วาระที่ 11. พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 282,896,997.60 บาท จากเดิม 
1,076,894,322.40 บาท เป็น 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสตู กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซลัแทนท์ จ ากัดเป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ท่ีปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สืบเนื่องจากการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A 
ซึง่บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ C&A ในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 282 ,896,997.60 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,076,894,322.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,359,791,320 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท เพื่อรองรับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้แก่ C&A โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรับโอน
กิจการบางสว่นจาก C&A 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชุมเพิ่มเติมวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4 เร่ืองทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เดิม 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,076,894,322.40  บาท (หนึง่พนัเจ็ดสบิหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่ 
    พนัสามร้อยยี่สบิสองบาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น                  6,730,589,515 หุ้น  (หกพนัเจ็ดร้อยสามสบิล้านห้าแสนแปดหมื่น 
    เก้าพนัห้าร้อยสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.16 บาท  (สบิหกสตางค์) 

    โดยแยกออกเป็น 
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 หุ้นสามญั                   6,730,589,515 หุ้น  (หกพนัเจ็ดร้อยสามสบิล้านห้าแสนแปดหมื่น 
    เก้าพนัห้าร้อยสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                       - หุ้น  (                  -            )” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,359,791,320  บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสน 
     เก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น                8,498,695,750 หุ้น  (แปดพนัสีร้่อยเก้าสบิแปดล้านหกแสนเก้าหมื่น 
     ห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.16 บาท  (สบิหกสตางค์) 

    โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั                   8,498,695,750 หุ้น  (แปดพนัสีร้่อยเก้าสบิแปดล้านหกแสนเก้าหมื่น 
     ห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                       - หุ้น  (                  -            )” 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดงันี ้

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

เพื่อให้การซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ของบริษัทฯ เป็นไปได้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเพิม่ทนุเพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการ
บางสว่นจาก C&A โดยการรับโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วจะชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มในธุรกิจการน าเข้าและจดั
จ าหนา่ยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ ได้อยา่งครบวงจร เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย
สนิค้า อนัจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัและการท าการตลาดของบริษัทฯ รวมถึงขยายฐานการค้าไปยงั
เคมีภณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในการเพิม่รายได้และผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้แก่
บริษัทฯ สร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ขนาด
การลงทนุ และผลตอบแทนจากธุรกิจการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยแอมโมเนียและแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์ของ 
บริษัทฯ 

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นเพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และ
รับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A โดยบริษัทฯ จะรับช าระคา่หุ้นเพิม่ทนุดงักลา่วด้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่น
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นอกจากตวัเงิน ซึง่ได้แก่ กิจการบางสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภท
แอมโมเนียและแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์ของ C&A ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะน ากิจการบางสว่นของ C&A ที่รับโอน
ดงักลา่วไปใช้ในการประกอบธุรกิจการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ตอ่ไป 

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอหุ้น 

การเพิม่ทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก่ C&A เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A  

อนึง่ บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นีต้ามรายละเอียดทีก่ลา่วข้างต้น แตจ่ะได้รับช าระคา่หุ้น
เพิ่มทนุด้วยกิจการบางสว่นเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและ
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของ C&A โดยบริษัทฯ จะน ากิจการบางสว่นของ C&A ที่รับโอนดงักลา่วไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่บริษัทฯ ตอ่ไป ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความมัน่คงในการ
ด าเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ 

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ด าเนินการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ จะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถประกอบธุรกิจการน าเข้า
และจดัจ าหนา่ยแอมโมเนยีและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ ได้อยา่งครบวงจร เพิ่มช่องทางการจดั
จ าหนา่ยสนิค้า อนัจะชว่ยเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัและการท าการตลาดของบริษัทฯ รวมถงึขยายฐาน
การค้าไปยงัเคมีภณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนอยา่ง
ตอ่เนื่องให้แก่บริษัทฯ สร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้าน
การเงิน ขนาดการลงทนุ และผลตอบแทนจากธุรกิจการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยแอมโมเนียและแอมโม 
เนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตามแผนงานดงักลา่วข้างต้นได้อยา่งครบวงจร บริษัทฯ จ าเป็นจะต้อง
จดัหาเงินทนุหมนุเวยีนเพิ่มเติมเพื่อใช้สนบัสนนุการค้ากบัผู้ใช้ปลายทาง ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการจดัหา
เงินทนุหมนุเวียนจากสถาบนัการเงิน โดยหากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหาเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินงาน
จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทฯ อาจจดัหาเงินทนุจากแหลง่อื่นๆ เช่น การออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ หรือการ
เพิ่มทนุ เป็นต้น 
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5. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 282,896,997.60 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,076,894,322.40 บาท ให้เป็น
ทนุจดทะเบียน 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

6. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกลา่วเพิม่เตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็น
หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 282,896,997.60 บาท จากทนุจดทะเบยีน
เดิมจ านวน 1,076,894,322.40 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในจ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่น าเสนอ 
ทัง้นี ้การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
282,896,997.60 บาท จากเดิมจ านวน 1,076,894,322.40 บาท เป็น 1,359,791,320 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุในจ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และอนมุตัิการ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,492,630,339 97.85 

ไมเ่ห็นด้วย 76,560,372 2.15 

งดออกเสยีง 15,800 0.00* 

รวม 3,569,206,511 100.00 

 หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ บริษัท เคมคีัลส์ แอนด์ อาโรเมตกิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซลัแทนท์ จ ากดัเป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A 
ซึง่บริษัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก ่ C&A ในวาระท่ี 10 และการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 11 จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท เทา่กบัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ดงักลา่วเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ า่กวา่ราคายตุธิรรม ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 
28 ตลุาคม 2558 โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีว มวีตัถปุระสงค์เพื่อช าระเป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการ
บางสว่นจาก C&A รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้สิน้ 282,896,997.60 บาท  

ทัง้นี ้ ราคายตุิธรรมดงักลา่วได้อ้างองิราคายตุธิรรมที่ได้ประเมินมลูคา่โดย KTBS ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่น
บญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ค านวณโดยใช้
วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีการมลูคา่ปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึง่มี
มลูคา่ประมาณ 0.06 - 0.08 บาทตอ่หุ้น ซึง่ KTBS ได้ประเมินไว้เพื่ออ้างอิงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) เมื่อการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา 
อยา่งไรก็ดี การอ้างอิงราคายตุิธรรมดงักลา่วมคีวามเหมาะสมเนือ่งจากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของ KTBS ได้ท า
การประเมินโดยค านงึถงึผลกระทบจากการเพิม่ทนุ ทัง้จ านวนหุ้น และจ านวนเงินเพิม่ทนุท่ีบริษัทฯ ได้รับ เพื่อการ
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ช าระหนีค้งค้างให้แก่เจ้าหนีแ้บบเบ็ดเสร็จคราวเดยีว พร้อมเง่ือนไขการได้รับการปลดหนีส้ว่นท่ีเหลอืทัง้หมด (ก าไร
จากการปรับโครงสร้างหนี)้ ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ ยงัคงประกอบธุรกิจปกติลกัษณะเดมิอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมคีวามเห็นวา่ไมม่ีปัจจยัที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวธีิการมลูคา่ปัจจบุนั
สทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ดงักลา่ว นอกจากนี ้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถกูพกั
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาเป็นเวลาเกินกวา่ 10 ปี จึงไมม่ีราคาตลาดที่เป็นปัจจบุนัอ้างอิงได้  

โดยจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ได้แก่ C&A ซึง่เป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เพื่อ
เป็นคา่ตอบแทนการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 
2551 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) ซึง่บริษัทฯ มีหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศทีก่ าหนด แตง่ตัง้ทีป่รึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
เนื่องจากเป็นการท ารายการระหวา่งบริษัทฯ กบั C&A ซึง่เป็นนิตบิคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
และมีกรรมการร่วมกนักบักรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ รายละเอียดของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตาม
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่มีรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน ดงันี ้

ราคาซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภท
แอมโมเนียและแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์ เป็นราคาที่ผู้ซือ้และผู้ขายได้เจรจาตกลงกนั มลูคา่รวม 282,896,997.60 
บาท ซึง่เป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว โดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลีย่ทรัพย์สนิ และอปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่อง โดย
วิธีมลูคา่ทดแทนหกัคา่เสือ่มราคา ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอสิระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นมลูคา่ 77.02 ล้านบาท และการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน (Intangible Assets) โดยวิธีการประเมินมลูคา่สว่นเพิม่ของการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สนิ (Income Approach – Multiperiod Excess Earnings Method : MPEEM) ซึง่จดัท าโดยบริษัท ฟินนารา ว ี
คอนซลัแทนท์ จ ากดั ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ เป็นมลูคา่ 187.37 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วไมม่ีผลกระทบด้านการลดลงของราคา
หุ้น (Price Dilution) เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถกูพกัการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาเป็นเวลากวา่ 
10 ปี จึงไมม่ีราคาตลาดอ้างองิ ในขณะท่ีผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) เทา่กบัร้อยละ 
20.80 และผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earning per Share Dilution) เทา่กบัร้อยละ 20.80 
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อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการด าเนินการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ให้แก ่C&A แล้วเสร็จ จ านวนหุ้นท่ี C&A และผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ถือในบริษัทฯ จะ
เพิ่มขึน้เป็นประมาณร้อยละ 56.9 (จากเดิมร้อยละ 49.6) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่จะ
ข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ที่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ อนัเป็นผลให้ C&A และ/หรือ 
นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยจะเร่ิมต้นในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีเง่ือนไขวา่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วจ านวน 282,896,997.60 บาท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อให้ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นจ านวน 1,359,791,320 บาท แล้วเสร็จ 

รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุของบริษัท  
ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั ที่
บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้ เพื่อให้สามารถด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเพิ่มทนุและการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิมอบหมายให้กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเพิม่ทนุ
และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระคา่หุ้น ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(2)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเพิม่ทนุ
และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง การรับรองเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การตดิตอ่ การยื่น 
และ/หรือ การรับเอกสาร ตอ่เจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหนว่ยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(3)  ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือตอ่เนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ KTBS ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
ตอ่การท ารายการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A ซึง่เป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์โดยการซือ้สนิทรัพย์และ
รับโอนกิจการบางสว่นจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่
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สามารถสรุปได้วา่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นตอ่การซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A ซึง่เป็น
รายการซือ้สนิทรัพย์จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมลูคา่หุ้นตามการประเมินจากการรับซือ้ตามวธีิมลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดสทุธิ (Discount Cash Flow Approach: DCF) ค านวณมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เทา่กบัหุ้นละ 
0.024-0.027 บาท ในขณะท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.16 บาท ดงันัน้ การเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 
0.16 บาทและจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้แก่ C&A จึงมีความคุ้มคา่และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ  

ในขณะเดียวกนั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยงัมีความเห็นส าหรับสนิทรัพย์ที่ได้รับโอนมาทัง้หมดจากการซือ้และรับ
โอนกิจการบางสว่นจาก C&A วา่สมเหตสุมผลด้านราคาในการลงทนุ โดยประเมินจากมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแส
เงินสดของกิจการบางสว่น ที่บริษัทฯ จะได้รับเทา่กบั 503.18 ล้านบาท และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) 
เทา่กบั 34.3% ซึง่สงูกวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 4 ปี 10 เดอืน 19 วนั 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ราคาหุ้นท่ีออกใหมท่ี่ราคา 0.16 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที่มคีวาม
สมเหตสุมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไมต่ า่กวา่ราคาตลาด ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคายตุิธรรม 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 โดยอ้างองิราคายตุธิรรมที่ได้ประเมินมลูคา่โดย KTBS ซึง่
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูท่ี่บญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ซึง่ค านวณโดยใช้วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีการมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) ซึง่มมีลูคา่ประมาณ 0.06 - 0.08 บาทตอ่หุ้น ซึง่ KTBS ได้ประเมินไว้เพือ่อ้างองิราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เมือ่การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 วนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา ทัง้นี ้ การอ้างอิงราคายตุิธรรมดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีความเหมาะสมเนื่องจาก
ไมม่ีปัจจยัที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีการมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ดงักลา่ว นอกจากนี ้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถกูพกัการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาเป็นเวลาเกินกวา่ 10 ปี จึงไมม่ีราคาตลาดทีเ่ป็นปัจจบุนัอ้างอิงได้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกลา่วเพิม่เตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็น
หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่  

คณุภคัภิญญา อ ามฤตโชต ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(Control Dilution) ร้อยละ 20.80 ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก ่C&A 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยูใ่นปัจจุบนัจะไมไ่ด้
รับผลกระทบ โดยหากผู้ ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้ว
เสร็จ ผู้ ถือหุ้นก็จะยงัคงถือหุ้นอยู ่ 100 หุ้นตามเดมิ เพียงแตห่ากรวมสดัสว่นการลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หากเดิมผู้
ถือหุ้นทกุรายรวมกนัมีสทิธิในการลงมติร้อยละ 100 ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A 
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แล้วเสร็จผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมดทกุรายจะมีสทิธิในการลงมติเหลอืประมาณร้อยละ 80 เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นใหมเ่ข้ามาถือ
หุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 20 

คณุภคัภิญญา อ ามฤตโชติ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิวา่ หากจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นยงัคงเทา่เดมิ แล้วราคาหุ้นจะมี
การเปลีย่นแปลงหรือไม ่

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากในปัจจบุนัยงัไมม่ีราคาตลาดให้เปรียบเทียบ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงยงัไมส่ามารถให้ค าตอบเร่ืองราคาหุ้นภายหลงัจากการท ารายการได้ โดยต้องรอราคาตลาด ณ ตอน
ที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตามปกติ 

คณุภคัภิญญา อ ามฤตโชติ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ วา่คณุวิชยั ทองแตงอยู่
ในกลุม่เดียวกนักบักลุม่คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีใช่หรือไม ่

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณุวชิยั ทองแตงเป็นหนึง่ในผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
แตไ่มใ่ช่ผู้ ถือหุ้นในกลุม่คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงข้อคิดเห็นหรือซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไมม่ผีู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 
1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ได้แก่ C&A ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบับริษัทฯ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และพิจารณาอนมุตัมิอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ 
หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ ทีจ่ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเพิม่ทนุและการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่
น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A โดยมีรายละเอียดของช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
1.  นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี 2,968,805,014 

2.  บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั 100,000,000 

3.  นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 10 

4.  นางบงกช รุ่งกรไพศาล 10 
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มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี อนมุตัิการจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 1,768,106,235 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ได้แก่ C&A ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และอนมุตัิ
มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/
หรือ ตอ่เนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,492,630,339 97.85 

ไมเ่ห็นด้วย 76,560,372 2.15 

งดออกเสยีง 15,800 0.00* 

รวม 3,569,206,511 100.00 

หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดย
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณา
อนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสตู กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซลัแทนท์ จ ากัดเป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ท่ีปรึกษาการเงินชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ขอให้บริษัทฯ เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ โดยมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จะต้องไมต่ ่ากวา่ 0.50 บาทตอ่หุ้น จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยจะ
ด าเนินการภายหลงัจากการด าเนินการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ซึ่งทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ จะเป็นจ านวน 1,359,791,320 บาท และหุ้น
ของบริษัทฯ จะมีจ านวน 8,498,695,750 หุ้น โดยเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 
0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้ว
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จ านวน 8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 2,719,582,640 
หุ้น โดยใช้วิธีค านวณ คือ อตัราหุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการค านวณการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่ว ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วขึน้เป็นหนึง่หุ้นเต็ม โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลี่ยหุ้ น (Balancer) ซึง่จะได้รับการจดัสรรหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเท่ากบัจ านวน
หุ้นท่ีบริษัทฯ ปัดขึน้ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถกูปัดเศษหุ้นขึน้ดงักลา่ว 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ท่ีปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นที่
ตราไว้และจ านวนหุ้นของของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดงันี ้

เดิม 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,359,791,320  บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสน 
     เก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น                8,498,695,750 หุ้น  (แปดพนัสีร้่อยเก้าสบิแปดล้านหกแสนเก้าหมื่น 
     ห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.16 บาท  (สบิหกสตางค์) 

    โดยแยกออกเป็น 

 
 หุ้นสามญั                   8,498,695,750 หุ้น  (แปดพนัสีร้่อยเก้าสบิแปดล้านหกแสนเก้าหมื่น 
     ห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                       - หุ้น  (                  -            )” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,359,791,320  บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสน 
     เก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น                2,719,582,640 หุ้น  (สองพนัเจ็ดร้อยสบิเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่น 
     สองพนัหกร้อยสีส่บิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50 บาท  (ห้าสบิสตางค์) 

    โดยแยกออกเป็น 
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 หุ้นสามญั                   2,719,582,640 หุ้น  (สองพนัเจ็ดร้อยสบิเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่น 
     สองพนัหกร้อยสีส่บิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                       - หุ้น  (                  -            )” 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิม่เตมิวา่ การด าเนินการดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่จ านวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่ โดยหากเดิมผู้ ถือหุ้นถือหุ้นอยู ่100 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ี
ตราไว้ดงักลา่วแล้วเสร็จ หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วถืออยูจ่ะลดลงเหลอืประมาณ 30 กวา่หุ้น ตามสดัสว่นการค านวณ
ทีหุ่้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ แตม่ลูคา่หุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะไมเ่ปลีย่นแปลง หากเปรียบเทยีบ
โดยอ้างองิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกลา่วขอบคณุคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีที่
ยินยอมตกลงเป็นผู้ เกลีย่หุ้น (Balancer) ในการด าเนินการดงักลา่ว และกลา่วเพิ่มเตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึง
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยจะ
ด าเนินการภายหลงัจากการด าเนินการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก ่ C&A แล้วเสร็จ ซึง่ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ จะเป็นจ านวน 1,359,791,320 บาท และหุ้น
ของบริษัทฯ จะมีจ านวน 8,498,695,750 หุ้น โดยเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 
0.50 บาท และเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามญัจดทะเบยีนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 2,719,582,640 
หุ้น โดยใช้วิธีค านวณคือ อตัราหุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม ่ ซึง่ในกรณีที่มเีศษหุ้นเหลอืจากการค านวณการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่ว ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วขึน้เป็นหนึง่หุ้นเต็ม โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลีย่หุ้น (Balancer) ซึง่จะได้รับการจดัสรรหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเทา่กบัจ านวน
หุ้นท่ีบริษัทฯ ปัดขึน้ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถกูปัดเศษหุ้นขึน้ดงักลา่ว และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทนุจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของ
บริษัทฯ โดยจะด าเนินการภายหลงัจากการด าเนินการซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจาก C&A และ
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ซึง่ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของ 
บริษัทฯ จะเป็นจ านวน 1,359,791,320 บาท และหุ้นของบริษัทฯ จะมีจ านวน 8,498,695,750 หุ้น 
โดยเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลีย่นแปลง



  

56 

 

จ านวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
2,719,582,640 หุ้น โดยใช้วิธีค านวณคือ อตัราหุ้นเดมิ 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม ่ซึง่ในกรณีที่มเีศษ
หุ้นเหลอืจากการค านวณการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่ว ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วขึน้เป็น
หนึง่หุ้นเต็ม โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลีย่หุ้น 
(Balancer) ซึง่จะได้รับการจดัสรรหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ปัดขึน้ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นท่ีถกูปัดเศษหุ้นขึน้ดงักลา่ว และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 6,561,451,173 98.85 

ไมเ่ห็นด้วย 76,560,372 1.15 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 6,638,011,545 100.00 

วาระที่ 14.  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเตมิ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองใดหรือไม ่

คณุมงคล ศรีอมร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงแผนการ ในการเข้าร่วมโครงการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ของบริษัทฯ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องด้วยบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพือ่ให้หุ้นของบริษัทฯ 
สามารถกลบัเข้ามาซือ้ขายได้ตามปกตใินตลาดหลกัทรัพย์ (Resume Trading) ซึง่ก็มขีัน้ตอนในการด าเนินการหลาย
ขัน้ตอน ทัง้นี ้ หากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ตามปกติแล้ว บริษัทฯ ก็มีความมุง่มัน่และตัง้ใจที่จะเข้าร่วมในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงักลา่วแนน่อน 
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ่ที่
ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อที่ประชุม และได้กล่าวให้ค ามั่นต่อที่ประชุมอีกครัง้หนึ่งว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะ
ร่วมกนัด าเนินการเพื่อน าพาให้บริษัทฯ ก้าวไปสูจ่ดุหมายตัง้เป้าเอาไว้ และผู้ ถือหุ้นจะได้เห็นความเจริญเติบโตยิ่งขึน้ของ
บริษัทฯ ในอนาคต และขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ปิดการประชมุเวลา 12.10 น. 
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