รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2559
(ฉบับภาษาไทย)

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม 1 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลที่ 0107557000217
วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ห้ องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่ประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 และนางวริ นกาญจน์
ธี ระอัมรานนท์ เลขานุการบริ ษัทฯ และผู้อํานวยการสายงานบริ หารทัว่ ไป ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม โดย
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการประชุม และ
เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
350,000,000 หุ้น มีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม รวมทังสิ
้ ้น 128 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 276,489,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 78.9969 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยแบ่งเป็ น ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 65 ราย นับเป็ นจํานวน
หุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ ที่กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯ จึงได้ เปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย และผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ดร.ถกล
นายภาคภูมิ
นายวิรัฐ
นางวลีรัตน์
นางสิริมา
ดร.โสตถิธร
นางสาววรนุช

จํานวน 7 ท่าน

นันธิราภากร
ว่องไพฑูรย์
สุขชัย
เชื ้อบุญชัย
เอี่ยมสกุลรัตน์
มัลลิกะมาส
สุไพบูลย์พฒ
ิ น์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
- ไม่มี ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
นางนิสาภรณ์

ฤกษ์ อร่าม

กรรมการผู้จดั การ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ าร่วมประชุม จากบริษัทหลักทรัย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
นางสาวพันทิตา

แซ่เอ็ง

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

ที่ปรึกษาภาษีอากรที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด
1) นายเกษม
2) นายจักริ นทร์

เกียรติเสรี กลุ
ที่ปรึกษาภาษีอากรหุ้นส่วน
มุ่งจิตธรรมมัน่ ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท สํานักกฎหมาย แคปิ ตอล จํากัด
1) นายชาตรี
ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน
2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ
ทนายความหุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
1) นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

ผู้สอบบัญชีห้ นุ ส่วน

ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
1) นายวิศษิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
2) นายประชา พร้ อมพรชัย

ผู้อํานวยการสายการเงิน
ผู้อํานวยการสายงานขายโครงการ

3) นายสุชาติ สุวฒ
ั โนดม

ผู้อํานวยการสายงานขายปิ โตรเคมีคอล

4) นายรัตนพันธ์ มุขหริ วฒ
ั นานนท์

ผู้อํานวยการสายงานขาย

หลังจากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงหลักเกณฑ์ ขันตอนการประชุ
้
ม การลงคะแนน และกติกาการนับ
คะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)
กรรมการอิสระที่บริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จํานวน 2 ท่าน
ได้ แก่ ดร.ถกล นันธิราภากร และดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส ซึง่ ประวัตโิ ดยสังเขปปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12 ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
(2)
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุม แต่ละท่านจะได้ รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ ว โปรดตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียด
ในบัตรลงคะแนนของท่าน
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สําหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ า
มาแล้ วนัน้ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้ รับและไม่ต้องใช้ บตั รหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริ ษัทได้ ทํา
การรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว
(3)
ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลําดับที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะ
นําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อน แล้ วจึงจะให้ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
หากผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสําหรั บวาระที่เกี่ ยวข้ อง โปรดรอให้
ประธานฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ ครบถ้ วนก่อน แล้ วจึงยกมือขึ ้น
เพื่อถามคําถาม โดยรอให้ ประธานฯ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะได้ มาที่ไมโครโฟนแล้ ว โปรดแจ้ งชื่อ– สกุล พร้ อมทังระบุ
้ ว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ก่อน
ถามคําถาม หากคําถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
(4)

การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 12 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 12 นัน้ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
จํานวนกรรมการบริ ษัทฯ โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
และการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
นอกจากนี ้ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 เป็ นวาระที่ ต้องได้ รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเรื่ องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ใน
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับ
การอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป
โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ใน
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุม
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ ชี ้แจงและตอบ
ข้ อสงสัยแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ท่านยกมือขึ ้น และส่ง
บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้ เป็ นมติที่ประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่ได้ ยกมือ หรื อไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนน ให้ ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยทังหมด
้
การนับคะแนนเสียง
จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือเป็ นคะแนนส่วนที่เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
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พร้ อมทัง้ อธิ บายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้ แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การ
เปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ และ/
หรื อการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็ นต้ น
(5)
สําหรับผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็ จสิ ้น หรื อไม่
อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ
(6)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็น
ด้ วย กรุ ณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หรื อหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้ าประตู
ทางออกห้ องประชุม เพื่อให้ บริ ษัทจัดเก็บเป็ นหลักฐานต่อไป
(7)
ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้ วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท
สํานักกฎหมาย แคปิ ตอล จํากัด เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญอาสาสมัครที่เป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่วมอีกจํานวน 1 ท่าน คือ นางสุนทรี เกษประยูร ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะสอบถามเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับการ
ลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมเริ่ มพิจารณาตามวาระการประชุม
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559

เลขานุการที่ ประชุมแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ซึ่งได้ จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ส่งสําเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม และ
ให้ แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
เรี ยบร้ อยแล้ ว ตลอดจนได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 (สํ าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ จัด
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

276,499,091

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

276,499,091

100

รวม (129 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น
10,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 129 ราย รวม
จํานวนหุ้น ได้ 276,499,091 หุ้น

ก่อนเข้ าสู่การประชุมในวาระต่อไป เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่ องต่าง ๆ
ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท ชิล
แมทช์ จํ ากัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรั พย์สิน หนีส้ ิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้ าง ใบอนุญาต และสิทธิ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริ ษัท คิว ทู
เอส จํ ากัด (“QIIS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยซึ่งถื อ หุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนของ QIIS
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ CM”) ซึง่
เรื่ องดังกล่าวทังหมดมี
้
ความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการซื ้อ
และรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุม
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และบริษทั ย่ อยภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer)

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
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นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก CM และ QIIS มีการดําเนินธุรกิจเป็ นผู้นําเข้ าและ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ ายคลึงและเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังด้
้ านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร
และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการซื ้อและรับโอน
กิ จการทัง้ หมดของ CM น่าจะมี ประโยชน์ ต่อ บริ ษัทฯ และผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณาให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมูลค่าซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM จะ
เท่ า กั บ 614,390,000 บาท และบริ ษั ท ฯ จะชํ า ระค่ า โอนกิ จ การด้ ว ยหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ คํานวณจากจํานวนหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ของบริ ษัทฯในครั ง้ นี ้ หารด้ ว ยจํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกและชํ า ระแล้ ว ของบริ ษัท ฯ ณ
ปั จจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น
มูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็ นการตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM (“รายการซือ้ และรั บโอน
กิจการทัง้ หมดของ CM”) ซึง่ เป็ นการชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศ
เกี ่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่ บุคคลในวงจํ ากัด) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว จะได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ CM”)
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมดในวั
้
นเดียวกันกับวันที่ CM ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ
CM ดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการ
ชําระบัญชีภายใต้ กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของ
CM ผ่ านกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด”)
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ CM ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 กิ จ การทัง้ หมดของ CM มี ทัง้ ในส่ว นทรั พ ย์ สิน และหนี ส้ ิน
ประกอบด้ วย
หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมของ CM 1/

สินทรัพย์รวม

341.71

หนี ้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
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ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือ
หุ้นใน QIIS ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นใน QIIS
โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนี ้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้ าง
ใบอนุญาต และสิทธิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มีในสินทรัพย์
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) ซึ่งการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และ
QIIS จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ โดยมีลาํ ดับการเข้ าทํา
รายการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ดังนี ้
ขันตอนที
้
่1
1.1 CM จะโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึง่ รวมถึงหุ้น QIIS ให้ บริ ษัทฯ โดยมูลค่าของกิจการ
ทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 614,390,000 บาท
1.2 บริ ษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้ แก่ CM เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ 2.62
บาทต่อหุ้น โดยมีมลู ค่ารวมจํานวน 614,390,000 บาท
1.3 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้ โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิก
กิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตาม
กระบวนการชําระบัญชี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด) ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM จะได้ รับ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด)
ขันตอนที
้
่2
ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้ อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ด้ วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยภายหลังจากที่ CM
จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ ว QIIS ในฐานะบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ เมื่อ QIIS ได้
โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ แล้ ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชีตอ่ ไป
ในการนี ้ การซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ CM ถื อ เป็ นการได้ ม าซึ่ง กิ จ การทัง้ หมดของ
บริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรื อการเข้ าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดย
ทางอ้ อ ม (Backdoor Listing) ตามที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่ มี นัยสํา คัญ ที่ เข้ า ข่ายเป็ นการได้ ม าหรื อ จํ าหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) โดยมีขนาด
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รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 156.29 ตามเกณฑ์ กําไรสุทธิ บริ ษัทฯ จึงมี หน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ได้ รับการอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

แต่ ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การให้
ความเห็นตามที่กําหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการแต่งตัง้ บริ ษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํ ากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหน้ าที่ ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี ้ การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ยังเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 146.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (“NTA”)
ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการเข้ าทํารายการได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และ
รายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (สารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการเกี ่ยวโยงของบริ ษทั ฯ ในการรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ตามบัญชี (1)) และ สิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 5 (รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระเกี ่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ของบริ ษัทฯ) ซึง่
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
CM และบริ ษัทย่อยภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังนี ้
วาระที่ 2
ผู้ถือหุ้น

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริ ษัทฯ มี
แนวทางและแผนจะดําเนินการอย่างไรกับ CM และจะทําให้ บริ ษัทฯ ดีขึ ้นอย่างไร
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นายวิรัฐ สุขชัย

ชีแ้ จงว่า การทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM นัน้ บริ ษัทฯ พิจารณา
จากสินค้ าของ CM ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้ าของบริ ษัทฯ และสามารถผนวกเข้ า
กับการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ได้ หรื อไม่ โดยสินค้ าบางประเภทของ CM เป็ นสินค้ า
ที่อยู่ในความต้ องการของลูกค้ าของบริ ษัทฯ เช่น ท่อทองแดงที่ใช้ ในระบบปรับอากาศ
เป็ นต้ น ซึ่ง ภายหลัง การทํ า รายการซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ CM บริ ษั ท ฯ
สามารถเสนอขายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ทนั ที โดยมูลค่าการซื ้อขาย
สินค้ าดังกล่าวมีมูลค่ามาก และเมื่อคํานึงถึงงานรั บเหมาติดตัง้ บริ ษัทฯ จะได้ ขยาย
ขอบเขตการให้ บริ การไปถึงการรับเหมาติดตังระบบทํ
้
าความเย็นต่อไปในอนาคตด้ วย
นอกจากนี ้ ยังสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และการใช้ บคุ ลากรร่ วมกันต่อไป
ทัง้ นี ้ การทํารายการซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความ
ได้ เปรี ยบในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศของบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ขอทราบการบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้ อยค่า การบันทึกค่า
เสื่อมราคา และการบันทึก Goodwill

น า ย วิ ศิ ษ ฏ์ ว ชิ ร ล า ภ ชี ้แจงว่า การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนนันตาม
้
ไพฑูรย์
มาตรฐานทางบัญชีแบ่งเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่มี
อายุก ารใช้ ง านจํ า กัด การบัน ทึก ในทางบัญ ชี เ กี่ ย วกับ การด้ อ ยค่า จะถูก บัน ทึก เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยรายปี ส่วน Goodwill หรื อค่าความนิยม เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ประเภทไม่
มีอายุการใช้ งานจํากัด ที่จะคงมูลค่าไว้ ในงบการเงินจนกว่าจะถูกทดสอบการด้ อยค่า
ตามมาตรฐานทางบัญชี
ผู้ถือหุ้น

นายธารา ชลปราณี สอบถามว่ า เหตุ ใ ดในการได้ ม าซึ่ ง CM และ QIIS จะต้ อ ง
ดําเนินการเลิกทัง้ CM และ QIIS

นายเกษม เกียรติเสรี กลุ

ชีแ้ จงว่า เนื่องจากการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM เป็ นการโอน
กิจการทัง้ หมดที่จะได้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี ดงั กล่าวนัน้ CM และ QIIS จะต้ องเลิกบริ ษัทและชําระบัญชี ภายในปี ภาษี
เดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทังหมด
้
นอกจากนี ้ ยังเป็ นการลดภาระทางบัญชีและทาง
ภาษี ของบริ ษัทฯ ทีอาจเกิดขึ ้นจากรายการระหว่างกันภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM

ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพฒ
ั น์สกุล สอบถามว่า ค่าความนิยม จํานวน 295 ล้ านบาท ที่ปรากฏ
ในหน้ า 179 ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสาเหตุใด
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นางนิสาภรณ์ ฤกษ์ อร่าม ชี ้แจงว่า ค่าความนิยมดังกล่าวมาจากมูลค่าของกิจการทังหมดของ
้
CM ประมาณ 615
ล้ านบาท แล้ วหักด้ วยราคาประเมิน ซึ่งทําการประเมินโดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ
จํากัด ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 320 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อหักลบแล้ ว จะเป็ นมูลค่าของค่าความ
นิยม (Goodwill) จํานวน 295 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพฒ
ั น์สกุล สอบถามว่าในการคํานวณกําไรปรากฏในหน้ า 189 ของ
หนังสือเชิญประชุมมาจากสมมุตฐิ านใด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์ อร่าม ชี แ้ จงว่า การคํานวณกํ าไรนัน้ เป็ นไปตามการประเมินของบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิ จ
จํากัด ซึง่ มูลค่าไม่แตกต่างกับมูลค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และบริ ษัทย่อย
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 133 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อ ที่ ประชุม ว่า บริ ษัทฯ จํ าเป็ นต้ องเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ อี ก
จํ านวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํ านวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาในวาระที่ 2 ข้ างต้ น ซึง่ บริ ษัทฯ กําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ฯ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3 (แบบรายงานการเพิ่ มทุน (F53-4)) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในการนี ้ การที่บริ ษัทฯ รับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM มานัน้ จะเป็ นการเพิ่มศักยภาพการเติบโต
ของรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็ นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมไป
ถึง การขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และยังเป็ น
การเพิ่มความแข็งแกร่ งในการรั บเหมางานงานโครงการติดตัง้ ให้ กับบริ ษัทฯ อีกด้ วย โดยประโยชน์ ของการเข้ าทํา
รายการ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ และรายการเกี ่ยวโยงของบริ ษัทฯ ใน
การรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ตามบัญชี (1)
เลขานุการที่ ประชุม จึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ อี ก
จํ านวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํ านวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดย
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การออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ า นวน 234,500,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 4

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงจําเป็ นต้ องเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น

292,250,000 บาท (สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ านสองแสน
ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
584,500,000 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านห้ าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

584,500,000 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านห้ าแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-
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หุ้น (

-

)”

ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 117,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํ านวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏในวาระที่ 3 นัน้ บริ ษัทฯ
จะต้ องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ให้ แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึ่งมีมลู ค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชําระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ดังกล่าวแทนการชําระด้ วยเงินสด ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 กิจการทังหมดของ
้
CM มีทงในส่
ั ้ วนทรัพย์สิน
และหนี ้สิน ประกอบด้ วย
หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมของ CM 1/

สินทรัพย์รวม

341.71

หนี ้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
ในการกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็ นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บ ริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํ ากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 ให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บรายการซือ้ และรั บโอนกิ จการ
ทัง้ หมดของ CM แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่อ บุค คลในวงจํ า กัด จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ด้ วย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื อ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ า้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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ครัง้ ที่ 1/2559 คือตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึง่ จะเท่ากับ 2.56 บาท ซึง่ การคํานวณราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้น คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม 15 วันทําการ หารด้ วยปริ มาณการ
ซื ้อขายหุ้นรวม 15 วันทําการ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาการซื ้อขายตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
โดยผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริ มาณการซื ้อขายของ
หุ้นทัง้ หมดรายวัน ตามข้ อมูลการซือ้ ขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000
บาท เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชําระ
ด้ วยเงินสดดังรายละเอียดข้ างต้ น และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จัดการหรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้ อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและ
เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
นอกจากนี ้ นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม
ว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึง่ บริ ษัทฯ
จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ CM ก่อน และภายหลังจากนัน้ CM จะจดทะเบียนเลิกบริ ษัทฯ และดําเนินการแจกจ่าย
ทรัพย์สนิ ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการชําระบัญชีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จํ า นวน 234,500,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้น ละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูล ค่ า ทัง้ สิ น้
614,390,000 บาท เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อกรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมีอํานาจใน
การพิจารณากํ าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ
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เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอ นุมัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ฯ จํ า นวนไม่เกิ น
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทและมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการผู้จัด การหรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการ
ผู้จดั การมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 6

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดย
กําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจน

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ ข อให้ น ายวิ รั ฐ สุข ชัย กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ พจิ ารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
วาระที่ 5 เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM เข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจน ในราคาที่มีไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึง่ จะต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย
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โดยภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้ วในคราวนี ้ CM จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในจํานวน
ร้ อยละ 40.12 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการรับโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่งในวันเดียวกันกับที่ CM
ได้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะส่งผลให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกล่าวถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลังการโอนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดถือหุ้นในจํานวนเท่ากับหรื อเกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ภายหลังการเพิ่ม ทุนชํ าระแล้ วทําให้ ผ้ ูถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้ าที่ในการทํ าคําเสนอซือ้ หลัก ทรั พย์
ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด) จะได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมดในวั
้
นเดียวกันกับวันที่ CM ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียน
เลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใต้ กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของ CM (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น))
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

2.56 – 2.58
2.56

=

ร้ อยละ -0.78

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้ างอิงราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2
กันยายน 2559 ซึง่ จะเท่ากับ 2.56 บาท ซึง่ การคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้น คํานวณจากผลรวม
ของมูลค่าการซื ้อขายรวม 15 วันทําการ หารด้ วยปริ มาณการซื ้อขายหุ้นรวม 15 วันทําการ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาการซื ้อ
ขายตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม คํานวณจากผล
คูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริ มาณการซื ้อขายของหุ้นทังหมดรายวั
้
น ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้น FIRE ที่
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุน)
= (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)
(350,000,000 + 234,500,000)
= 2.58
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CMจะไม่สง่ ผลให้ เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

=

=

จํานวนหุ้นเพิ่มทุน
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุน
234,500,000
584,500,000
ร้ อยละ 40.12

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CMจะส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้ อยละ 40.12
การลดลงของกําไรต่ อหุ้น (Earning per Share)
=

กําไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย
กําไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย

=

0.1024 – 0.1553
0.1024

=

ร้ อยละ -51.66

กํ า ไรต่ อ หุ้น ก่ อ นเสนอขายของบริ ษั ท ฯ คํ า นวณจาก กํ า ไรสุท ธิ ใ นช่ ว ง 4 ไตรมาสย้ อ นหลัง
(วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559) เท่า กับ 35.82 ล้ า นบาทหารด้ วยจํ า นวนหุ้น สามัญที่ จ ด
ทะเบียนและชําระแล้ วเท่ากับ 350,000,000 หุ้น เท่ากับ 0.1024 บาทต่อหุ้น
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กํ า ไรต่ อ หุ้น หลัง เสนอขาย ของบริ ษั ท ฯ คํ า นวณจากกํ า ไรสุท ธิ ใ นช่ ว ง 4 ไตรมาสย้ อ นหลัง
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559) ตามข้ อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้ านบาท หาร
ด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชําระแล้ วภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรั บการรั บโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น ปั จจุบนั
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CM จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของกํ าไรต่อหุ้น (Earning per Share) เนื่องจากกํ าไรต่อหุ้น หลังเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนสําหรั บการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากํ าไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ
บริ ษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด โดย
กําหนดราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด)
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายหลักทรั พย์ ให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด โดยกํ าหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจนและเป็ นราคาที่ไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมี รายละเอี ยดตามที่
ปรากฏข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น
เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจนและ
เป็ นราคาที่ ไ ม่ มี ส่ว นลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่ อหลักทรั พย์

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ ข อให้ น ายวิ รั ฐ สุข ชัย กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงให้ ท่ี ป ระชุม ทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ และชื่อย่อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
ชื่อภาษาไทย : “ บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) ”
ชื่อภาษาอังกฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ”
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ : “HARN”
เลขานุก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารแก้ ไขชื่ อ บริ ษั ท ฯ และชื่ อ ย่ อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 8

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้
พิจาณาในวาระที่ 7 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ
1. โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 1. ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า “Harn Engineering Solutions Public Company Limited”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
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เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 1.
เพื่อให้ สอดคล้ องแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 9

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่ องชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้
พิจารณาในวาระที่ 8 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และข้ อ
2 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับชื่อบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 1
จากเดิม
“ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่าข้ อบังคับของบริ ษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)”
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แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่าข้ อบังคับของบริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)”
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 2
จากเดิม
“ข้ อ 2. คําว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 2. คําว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน)”
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ในเรื่ องชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และข้ อ 2 ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับชื่อบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 (รายละเอี ยดการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษั ท ฯ ชี แ้ จงว่ า ในการแก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ
นอกจากจะแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM
แล้ ว ในการแก้ ไขดังกล่าวจะเป็ นการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่ประสงค์จะให้
บริ ษัทจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้ องหรื อขัดกับศีลธรรมอันดี หรื อเป็ นธุรกิจที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น
การค้ าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ หรื อการประกอบธุรกิจไนต์คลับหรื ออาบอบนวด เป็ นต้ น และให้ บคุ คลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนและ/หรื อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังนี ้
วาระที่ 10
ผู้ถือหุ้น

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ
นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 7 ว่าบริ ษัทฯ มี
ตราประทับด้ วยหรื อไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้ กล่าวถึงการแก้ ไขตราประทับบริ ษัทด้ วย
ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ในคราวนี ้เช่น ในข้ อ 39 ครอบคลุมไปถึง
การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรื อไม่ ในข้ อ 52 จะต้ องมีในเรื่ องของการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ นัน้ เข้ าข่ายเป็ นยุทโธปกรณ์หรื อไม่ และในข้ อ
54 แตกต่ า งอย่ า งไรกั บ ข้ อ 13 ที่ มี เ รื่ อ งของการประกอบกิ จ การถ่ า ยภาพอยู่แ ล้ ว
นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในข้ อ 49 นัน้ ครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ แล้ วหรื อไม่

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ชีแ้ จงในประเด็นแรกว่า บริ ษัทฯ ไม่มีตราประทับ จึงไม่ได้ มีการแก้ ไขตราประทับด้ วย
และชี แ้ จงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามที่แก้ ไขดังกล่าวได้ ผ่านขัน้ ตอนการ
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ปรึ กษากับเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้ ว ว่าสามารถใช้
ข้ อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ ข้อ อื่ น ๆ ก็ ครอบคลุม ถึงวัตถุประสงค์ ใ นการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แล้ ว นอกจากนี ้ เรื่ อ งของการประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้ าข่ายการเป็ นยุทโธปกรณ์ที่จะต้ องขออนุญาตกับหน่วยงานใด
เป็ นพิเศษ
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 11

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตามที่
ที่ประชุมได้ พิจาณาในวาระที่ 10 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 43 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
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แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 55 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
วัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา
เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
และการกําหนดกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าจากการที่มีการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
ของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้ างต้ น และ CM ได้ มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการใหม่ จํานวน 3
ท่าน ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็ น 10 ท่าน โดยเสนอ
ให้ แต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เพิ่มเติม
1.
2.
3.

นายวสันต์ นันทขว้ าง
นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร
นายสุพจน์ เธียรวุฒิ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนบริ ษัทฯ ฯ ตามหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี ้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
จากเดิม
“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรั ตน์ นางวลีรัตน์ เชือ้ บุญชัย
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”
แก้ ไขเป็ น
“นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้ าง นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย กรรมการสองในห้ าคนลงนามร่วมกัน”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ตอ่ ไป
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เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของ
บริ ษัทฯ โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
และการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้ างต้ น โดยการลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นการลงคะแนนเป็ น รายบุคคล
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ จาก 7 ท่าน เป็ น
10 ท่าน โดยแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ดังนี ้
(1) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์ นันทขว้ าง เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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(2) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(3) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

และมติอนุมัติการกํ าหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ และการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 13

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมี คําถาม หรื อต้ องการแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอเรี ยนเชิญท่านซักถามได้ ในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น

นายฐิ ตพิ งศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า HARN จะเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดิม เนื่องจากทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ถึง 300 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ
บริ ษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ แล้ ว
เห็นว่าบริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดิมและในอนาคตอาจพิจารณาที่จะเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น

นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า โครงสร้ างรายได้ ภายหลังจากการได้ มาซึง่ CM แล้ ว
จะมาจากธุรกิจใดบ้ าง

นายวิรัฐ สุขชัย

ภายหลังการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว ธุรกิจของบริ ษัทฯ
จะแบ่งเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่ องทําความเย็น
และระบบการพิมพ์ดจิ ิตอลและพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
โดยมีสดั ส่วนรายได้ โดยเรี ยง
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