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วนั เวลา และสถานที ่

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2562              
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 เร่ิมประชุมเวลา 14.03 น. ณ ท่ีท าการบริษัทฯ ห้องประชุมมัลติฟังก์ชั่น ชั้ น 2 เลขท่ี 8              
ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย       
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 นายสมยศ สุธีรพรชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 
นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ีประชุม (“ประธานฯ”)  
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  
ประธานฯ แจง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง จ านวน  44  ราย    จ านวนหุน้รวม                      396,787,404 หุน้  
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจให ้
ผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมแทน จ านวน    21  ราย    จ านวนหุน้รวม                  2,175,708,580  หุน้ 

รวม   จ านวน    65  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน          2,572,495,984  หุน้  
 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและท่ีมอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 41.7398 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน (จ านวนหุ้นทั้งหมดเท่ากบั 6,163,165,825 หุ้น) เกินกวา่หน่ึงในสาม  ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม
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ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 7 คนจากกรรมการ 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.50 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั วาย ูแอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั จากนั้น
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบวิธีการปฏิบติัในการประชุม 
ดงัน้ี    

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะแจง้คะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละ
วาระต่อไป 

3. เม่ือส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ จะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละ
วาระ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือ
ข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม โดยผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือวา่เป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย 

4. เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ในระหวา่งด าเนินการประชุมจะไม่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจาก 
ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย โดยจะขอเก็บเม่ือเสร็จส้ินการประชุม  

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน โดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสือมอบฉันทะมาแลว้ ให้ถือวา่การออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนน
เสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดบ้นัทึกการออกเสียงของ ผูถื้อหุ้น
ท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะส าหรับกรณีดงักล่าวในระบบเป็นการล่วงหนา้แลว้ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาร่วม
ประชุมจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด  

6. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออก
คะแนนเสียงในแต่ละวาระไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบ
ฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือ
เท่านั้น 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไวก้บัเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทัฯ 
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คะเนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี 
 วาระท่ี 1, 3 และ 6 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหากวาระ

การประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 วาระท่ี 2, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ส่วนวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชุมพิจารณา หากผูถื้อหุ้น

จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน  

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นายสมยศ สุธีรพรชยั   
ท่ีปรึกษากฎหมาย และนางตริยาภรณ์ โน ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุมแทนเลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมด 8 วาระตามล าดบัในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

เลขานุการท่ีประชุมฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ีแลว้  

เลขานุการท่ีประชุมฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยเป็นการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
 
 
 
 
  
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,397,245.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

770,395,728.125 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 12,135 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
เลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดการเสนออนุมติัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

เห็นด้วย 2,535,741,347 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.6127 
ไม่เห็นด้วย 35,674,502 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3873 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 6,163,177,960 หุ้น มูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน 770,395,728.125 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน
6,163,165,825 หุ้น ทั้งน้ี มีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับหุ้นปันผลท่ีออกในปี 
2561 คงเหลือจ านวน 12,135 หุน้ ก่อนการพิจารณาเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,516.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2561 และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 770,395,728.125 บาท  
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเกา้หม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทจุดหน่ึงสองห้า
สตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 6,163,165,825 หุน้  
 (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดร้อยยีสิ่บหา้หุน้)  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ 
 (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี – 
 

เลขานุการท่ีประชุมฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ สาลีพฒันา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- ทุนท่ีขอลดทุนจดทะเบียนนั้นเดิมขอไวเ้พ่ือวตัถุประสงคอ์ะไร และท าไมถึงขอลด
ทุนจดทะเบียนดว้ยเหตุใด 

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  
 

- ทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมทุน เพ่ือใชส้ าหรับรองรับการออก
หุ้นปันผลในปี 2561 ซ่ึงผูถื้อหุ้นบางรายไม่ไดสิ้ทธิในการรับหุ้นปันผล เน่ืองจากมี
เศษของหุน้ และไดรั้บเป็นเงินปันผลแทน จึงท าใหมี้หุน้เหลือ 
 

นายสมเกียรติ สาลีพฒันา  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่ 

- ท าไมเม่ือมีหุ้นทุนจดทะเบียนท่ีไม่ได้ออกหุ้นปันผลเหลือถึงไม่ขออนุมติัลดทุน    
จดทะเบียนต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 2562 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นการส ารองเพื่อการออกหุ้นปันผล ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมทุนแบบทัว่ไป ซ่ึงจะแตกต่างจากการออกหุน้เพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน กรณีของ General Mandate  เม่ือไม่มีการเสนอให้มีการเพ่ิมทุนใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จึงไม่ไดมี้การเสนอวาระลดทุนจดทะเบียนในการ
ประชุมดงักล่าว แต่ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิม บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจด
ทะเบียนก่อน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยเป็นการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,397,245.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
770,395,728.125 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 
 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,739,823 บาท     

เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย 73,371,224.63 บาท และ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,041,739,823 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 
ภายใตบ้ทบัญญติัของมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(พ.ร.บ. มหาชนฯ) ก าหนดวา่กรณีบริษทัมีผลขาดทุนสะสม ใหบ้ริษทัหกัชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงินส ารองอ่ืนก่อน แลว้
จึงหกัจากทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามล าดบั 

ทั้งน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีขาดทุนสะสมจ านวน 1,452,698,756.21 บาท ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 73,371,224.63 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีน ามาหักลา้งบญัชีขาดทุนสะสมไดจ้ านวน 1,041,739,823 บาท ซ่ึงภายหลงัจากการโอนทุนส ารองตาม
กฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวนรวมทั้ งส้ิน 1,115,111,047.63 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมท่ียงัคงเหลืออยูจ่  านวน 337,587,708.58 บาท      

เลขานุการท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

นายแสงชยั วสุนธรา  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- ช่วยช้ีแจงถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ มีความจ าเป็นอยา่งไร 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- ขอ้ดี บริษทัฯ มีขาดทุนสะสมอยู่และตอ้งการให้ขาดทุนสะสมหายไปโดยเร็ว 
จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุน้ ซ่ึงหากขาดทุนสะสมหมดไป บริษทัฯ มีก าไร 
ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดท้นัที หากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุน
สะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ แลว้ 
บริษทัฯ มีเงินทุนส ารองตามกฏหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจึงเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นในการน ามาลดทุนขาดทุนสะสม หากในปีน้ี หรือปีถดั ๆ 
ไป บริษทัฯ มีก าไร ก็จะสามารถ จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ร็วข้ึน     

เห็นด้วย 2,517,383,347 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 97.8987 
ไม่เห็นด้วย 18,436,800 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.7170 
งดออกเสียง 35,595,702 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3843 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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   บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลาย ๆ บริษัท  เช่น  บมจ. การบินไทย ก็
ด าเนินการในลกัษณะน้ี ทั้งน้ี ทางคณะกรรมการจึงเห็นวา่น่าจะเป็นประโยชน์
กบัผูถื้อหุน้ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุน้ 

 
น.ส. สุพตัรา สิทธิชยั 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- หากบริษทัฯ จะด าเนินการลา้งขาดทุนสะสม แต่ยงัมีขาดทุนสะสมเหลืออยู ่จะลา้ง
ขาดทุนเพื่ออะไร และขอค าช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีขาดทุน 

นายภาสิต ล้ีสกุล  
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีผ่านมา ไดช้ี้แจงถึงผลขาดทุนนั้น 
วา่มาจากการตั้งดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม คือ บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) การตั้งหน้ีสูญและส ารองค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่
โพแทช ทั้ งน้ี คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณาแลว้ว่าจะไม่เขา้ไปเพ่ิมทุนในบริษทั 
อาเซียนโปแตชฯ ดังนั้ น  จึงเป็นท่ีมาของผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ในทางบัญชี
จ าเป็นต้องตั้ งส ารองตามมาตรฐานการบัญชี หากทางบริษัท บริษัท อาเซียน
โปแตชฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ทางหลักการบัญชีก็จะกลับรายการ
ดงักล่าวมาเป็นก าไร  
- ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของบริษทัฯ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการเหมืองแร่    
มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไร แมบ้ริษทัฯ จะได้รับผลกระทบของการตั้งด้อย
ค่าเงินลงทุนและหน้ีสูญจากโครงการเหมืองแร่ฯ บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างต่อไป ในปัจจุบันบริษทัฯ มี backlog อยู่ประมาณ 7,400 ลา้นบาท และ
บริษทัฯ ยงัคงเขา้ประมูลงานอยา่งต่อเน่ือง 

  
น.ส. เจนจิรา สมบตัรเจริญวงศ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะสามารถกลบัรายการจากการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนได้
หรือไม่  

นายภาสิต ล้ีสกุล  
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- ส าหรับการลงทุนในเหมืองแร่โพแทช บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าโครงการน้ี เป็น
โครงการท่ีดีและจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กบัประเทศชาติอย่างมาก ซ่ึงโครงการ
ขนาดใหญ่มูลค่าหลายหม่ืนลา้น จากปัญหาความยืดเยื้อในการระดมทุนและการ
ไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในการพฒันาโครงการท่ีใชเ้วลามา
นานหลายปี ท าให้เกิดความเส่ียงสูงท่ีมูลค่าของเงินลงทุนลดลงมาก บริษทัฯ จึงตั้ง
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว หากบริษทัฯ ไม่บันทึกรายการตามมาตรฐานบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต อาจจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จะท าให้บริษทัฯ ขาดความน่าเช่ือถือทั้ งจากสถาบันการเงินและคู่คา้ บริษทัฯ จึง
ตดัสินใจในการตั้งดอ้ยค่าของเงินลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าเป็นการตั้งดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในทางบญัชี ส าหรับสถานการณ์ของบริษทั อาเซียนโปแตชฯ ท่ีบริษทัฯ 
ไดติ้ดตามอยูใ่นขณะน้ี ทางบริษทั อาเซียนโปแตชฯ ก็ไดมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
เรียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนไป เพ่ือน าเงินมาลงทุนในโครงการต่อ    
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ทั้งน้ี นายสมยศ ท่ีปรึกษากฎหมายไดส้รุปช้ีแจงเพ่ิมเติมเป็น 2 ประเด็น คือ  
1. บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชฯ และไดต้ั้งดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม การตั้งหน้ีสูญและส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ
เก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทชแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีทางผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ ด าเนินการตามมาตรฐาน
บญัชี 

2. การลงทุนใหม่ท่ีจะเพ่ิมทุน ทางคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัไม่ลงทุนเพ่ิมในบริษทั อาเซียนโปแตชฯ  
ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งมติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
 

นางพรช่ืน หสัธรรม 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- บริษทัฯ ถือหุ้นอยูใ่น บริษทั อาเซียนโปแตชฯ อยู่ก่ีเปอร์เซ็นต ์และความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัเร่ืองมวลชนหรือไม่ 

นายภาสิต ล้ีสกุล  
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท อาเซียนโปแตชฯ ผ่าน TRC Investment Limited 
และ TRC International Limited ร้อยละ 25.13 และส าหรับความเส่ียงนั้น 
ไม่ไดเ้กิดจากปัญหาเร่ืองมวลชนตามท่ีเป็นข่าว เน่ืองจากเหมืองโพแทชนั้น
จะมีอยู ่2 ท่ีคือท่ีจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงบริษทัฯ เขา้ไปถือหุน้อยู ่และอีกท่ีจะอยูท่ี่
จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงจากข่าวนั้นจะอยูท่ี่จงัหวดัอุดรธานี 

นางพรช่ืน หสัธรรม 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่อีกประมาณร้อยละ 75 เป็นกลุ่มใด 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- โครงการเหมืองแร่โพแทชเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ จากหลาย
ประเทศ โดยรัฐบาลไทย ร่วมมือกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพนัธรัฐมาเลเซีย และเนการาบรูไนดารุส
ซาลาม ลงนามสญัญาร่วมกนั ดงันั้น 75% ท่ีเหลือนั้น หลาย ๆ ส่วนก็จะมา
จากรัฐบาลหรือหน่วยงานของแต่ละประเทศ รวมถึงกระทรวงการคลงัของ
ประเทศไทย และยงัมีกลุ่มนักลงทุนบางส่วน ดังนั้ น โครงการน้ี เป็น
โครงการระหว่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศคงไม่อยากให้เกิดปัญหา
ดงักล่าว และขอเพ่ิมเติมส าหรับความเส่ียงท่ีท่านผูถื้อหุ้นสอบถาม เร่ือง
มวลชนนั้น บริษทั อาเซียนโปแตชฯ นั้น ไดรั้บ EIA เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จึงไม่เกิดปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- บริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองฯ ในบริษทั อาเซียนโปแตชฯ ทั้งหมดหรือยงั และไม่
มีการตั้งส ารองเพ่ิมแลว้ใชห้รือไม่ มูลค่าท่ีตั้งส ารองเป็นเท่าไหร่ 
 

นายภาสิต ล้ีสกุล  
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- บริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองฯ จากดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม การตั้งหน้ีสูญและส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช รวม
เป็นมูลค่าท่ีกระทบต่องบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท 
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นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 
ท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน 
ไดต้อบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ 

- ส าหรับเร่ืองการตั้ งส ารองฯ นั้ น จะปรากฏอยู่ 2 รายการ คือ การตั้ งด้อย
ค่าเงินลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งทุนไปเป็นเงิน 1,222 ลา้นบาท บริษทัฯ ก็ตั้ง
ดอ้ยค่าฯ แลว้ทั้งจ านวน แต่นอกจากเร่ืองเงินลงทุนแลว้ บริษทัฯ ยงัมีงานท่ี
ไดท้ าให้กบับริษทั อาเซียนโปแตชฯ ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดต้ั้งส่วนท่ีเป็นลูกหน้ี
คงคา้งอยูอี่กประมาณ 365 ลา้นบาท ตน้ทุนโครงการประมาณ 468 ลา้นบาท 
ฉะนั้น จะเห็นไดว้า่ทุก ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนโปแตชฯ นั้น บริษทัฯ 
ไดต้ั้งส ารองฯ หมดแลว้ ไม่วา่จะเป็น เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้ท่ีบริษทัฯ ได้
ออกใบแจง้หน้ี  และงานระหวา่งการก่อสร้าง 
 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  - บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งไรกบัลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 
 

นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 
ท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- ตามนโยบายบริษทัฯ นั้น หากมีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 1 ปี บริษทัฯ จะตอ้ง
ท าการตั้งส ารองฯ นอกจากน้ีแลว้ บริษทัฯ ไดส่้งหนังสือติดตามเพ่ือทวง
ถามทุก ๆ 6 เดือน และพิจารณาถึงสถานะของบริษัทว่าจะด าเนินการ
อยา่งไร ทั้งน้ี จะน าเสนอต่อท่ีคณะกรรมการบริษทัวา่จะด าเนินการอยา่งไร
ต่อบริษทั อาเซียนโปแตชฯ 
 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  - ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 1 ปี บริษทัฯ ด าเนินคดีอยา่งไร ท าไมถึงไม่ฟ้อง
เพ่ือด าเนินคดี ทั้ งน้ี หากไม่ด าเนินการบริษัทฯ อาจจะเสียสิทธิในการ
ด าเนินการหรือไม่ 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ 

- จากประเด็นค าถามนั้นมีหลายประเด็น  
ประเด็นท่ี 1 คือ เร่ืองอายคุวาม ซ่ึงหากไม่ฟ้องภายในก าหนดเวลา จะท าให้
บริษทัฯ เสียสิทธิหรือไม่ ทั้งน้ี ส าหรับประเด็นน้ี บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้สียสิทธิ
แต่อยา่งใด เน่ืองจากมีการยอมรับหน้ีแลว้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซ่ึงอายุ
ความของสญัญาประเภทน้ีมีอายคุวาม 10 ปี  
ประเด็นท่ี 2 คือ บริษทัฯ ได้ด าเนินการอย่างไรนั้น บริษทัฯ ได้มีการท า
หนงัสือทวงถามไปยงับริษทั อาเซียนโปแตชฯ ซ่ึงไดต้อบรับทราบ 
ประเด็นท่ี 3 คือ ท าไมบริษทัฯ ไม่ฟ้องเพ่ือด าเนินคดี ทั้งน้ี ส าหรับการฟ้อง
เพ่ือด าเนินคดีนั้น ไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อตวัเจา้หน้ีและลูกหน้ีเอง เพราะ
จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล และอ่ืน ๆ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่ม 75% ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งค านึงถึง
หลาย ๆ ประเด็นก่อนท่ีจะด าเนินการโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ียงัมีอยู ่

 หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เสียงอนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,739,823 บาท  เพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษทัฯ  โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
1,041,739,823 บาท  เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้ 

 

 

 

 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 427,997,626.625 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 770,395,728.125 บาท เพิ่มเป็น 
1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 427,997,626.625 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
770,395,728.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 9,587,146,838 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)     

เลขานุการท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

นายพรศกัด์ิ ฮอ้ศิริมานนท ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- จากการขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนน าไปใชอ้ะไร 

นายภาสิต ล้ีสกุล  
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  

- เพื่อน าไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและความ
น่าเช่ือถือต่อสถาบนัการเงิน 

 หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เสียงอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยเป็นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ          
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 427,997,626.625 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 770,395,728.125 บาท เพิ่มเป็น 1,198,393,354.75 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาทตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้

 

 
 
 

เห็นด้วย 2,553,515,710 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.2622 
ไม่เห็นด้วย 18,980,274 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.7378 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

เห็นด้วย 2,352,389,395  คะแนน คดิเป็นร้อยละ 91.4439 
ไม่เห็นด้วย 220,106,589  คะแนน คดิเป็นร้อยละ 8.5561 
งดออกเสียง 0  คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0  คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีไดน้ าเสนอในวาระท่ี 4 ดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,198,393,354.75 บาท 
 (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบแปดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนสามพนัสามร้อยหา้สิบส่ีบาท

เจ็ดสิบหา้สตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น 9,587,146,838 หุน้ 
 (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยสามสิบแปดหุน้) 
 มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ 
  (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยสามสิบแปดหุน้) 
 มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 
 หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี – 

เลขานุการสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้นการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนตามทีเ่สนอ 
โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
 
 
 
 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท         
เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิในอตัราส่วน 9 หุ้นเดมิต่อ 5 หุ้นใหม่ 

 เลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้เท็จจริงและเหตุผลท่ีบริษทัฯ ไดช้ี้แจงในหนงัสือเชิญประชุมท่ี
ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 427,997,626.625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
770,395,728.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,198,393,354.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
3,423,981,013 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เห็นด้วย 2,370,682,814 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 92.1550 
ไม่เห็นด้วย 201,813,170 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 7.8450 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ให้แก่         
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ก) จดัสรรในอตัรา 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท) กรณีมีเศษหุ้นให ้   

ปัดท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.125 บาท โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของผู ้ถือหุ้นเดิมในวนัท่ี  15 และ 17 – 22 
กรกฎาคม 2562 (5 วนัท าการ) 

(ข) ในการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) นั้น ผูถื้อหุน้     
มีสิทธิจองซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่สิทธิของตน (Excess Rights) โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกิน
กว่าสิทธิของตน จะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
คงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

(ค) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจ านงจะซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดังกล่าว 
จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

(ง) กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนเป็นจ านวนนอ้ยกวา่หุ้นส่วน
ท่ีเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิตามท่ีระบุในใบจองซ้ือส าหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และช าระค่าจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวทั้งหมดทุกราย 

(จ) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจ านวนมากกว่า
หุน้ส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือนั้นตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ด าเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจดัสรร 

อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 
(Excess Right) บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ท่ีไม่ไดจ้ าหน่ายออก 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่
ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง
หรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้
ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น   
คร้ังท่ี 1/2562 เพื่ออนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือ
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บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจพิจารณา (1) 
ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสนอขาย เช่น วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record 
Date) ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือหุ้น วิธีการหรือเง่ือนไขใน
การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
ใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอ
ผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการ
น าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (4) ด าเนินการ
อ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ  

(ฉ) อน่ึง สิทธิในการจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้น การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น        
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพ่ือเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยเป็นการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 
บาท เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยรายละเอียดตามเลขาที่ประชุมเสนอ             
ทุกประการ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้    
  
 
 
 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ และข้อ 27 

เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 เลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 23 เร่ืองการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้ 27 เร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ในการขอใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ตาม (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 
27 มิถุนายน 2557 ประกอบกบัค าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วน    
จดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบั

เห็นด้วย 2,370,639,514 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 92.1533 
ไม่เห็นด้วย 201,856,470 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 7.8467 
งดออกเสียง 0 คะแนน    
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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ท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  23 กนัยายน 2559 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ี ประสงค์
จะประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งมีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไวใ้น ขอ้บังคบัของบริษทั และ (ข) มาตรา 100 แห่ง 
พ.ร.บ. มหาชนฯ ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงก าหนดการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ข เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และขอ้ 27 โดยให้เพ่ิมเติมขอ้ความ
ใหม่ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อความเดมิ 
ขอ้ 23   คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ
สถานท่ีอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

เพิม่เตมิข้อบังคบัวรรค 3 
การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ามเง่ือนไข ขั้นตอน

และวธีิการท่ีกฏหมายก าหนด 
 

ส่วนข้อความในวรรคอ่ืน ๆ ของข้อบังคบั ข้อ 23 นี ้ให้คงเดมิ 
 
ข้อความเดมิ 
ขอ้ 27   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได ้ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้    ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
แก้ไขวรรค 1 และ  2 เพิม่เตมิข้อบังคบัวรรค 3 และวรรค 4 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบั
แต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด เขา้ช่ือท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ โดยจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือร้องขอ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือ
จากผูถื้อหุน้ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 30. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

เลขานุการสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
นายสมเกียรติ สาลีพฒันา  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่  
 

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัควรพิมพข์อ้บงัคบัทั้งชุด
และน ามาวางไวท่ี้โตะ๊ลงทะเบียนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุมไดท้ราบ
ขอ้บงัคบัทั้งฉบบัของบริษทัดว้ย 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
กล่าวในนามตวัแทนบริษทัฯ 

- ขอบคุณส าหรับค าเสนอแนะดงักล่าว 

 หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เสียงอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 23. เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้ 27. เร่ืองสิทธิของ   
ผูถื้อหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อ 27. เร่ืองการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในเรียกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
 
 
 
 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

เลขานุการท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,054,388,608 หุ้น สามารถเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณานอกเหนือจากวาระท่ีระบุไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมได ้ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณา 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกล่าวเชิญให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเร่ืองต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นเสนอให้มีการ
พิจารณาจดัรถรับส่งเพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  

เห็นด้วย 2,370,639,514 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 92.1533 
ไม่เห็นด้วย 201,856,470 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 7.8467 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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  ประธานฯ และขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเสียสละเวลาของท่านมาเขา้ประชุมของบริษทัฯ ในวนัน้ี 
และขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีใหก้บับริษทัฯ  

 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในคร้ังน้ี บริษัทฯ จะน ารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562            

เผยแพร่ข้ึนบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม      
ผูถื้อหุน้ 

 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 15.55 น. 
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             ประธานท่ีประชุม 
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