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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนนิตบุิคคลที่ 0107557000217 

วัน เวลา : ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

สถานที่ : ห้องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

ดร. ถกล นนัธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีประธานในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 และนางวรินกาญจน์  

ธีระอมัรานนท์ เลขานกุารบริษัทฯ และผู้ อํานวยการสายงานบริหารทัว่ไป ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารท่ีประชุม โดย
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชุมทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม และ
เลขานุการท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 350,000,000 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น
และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 128 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 276,489,091  หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 78.9969 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด โดยแบง่เป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 65 ราย นบัเป็นจํานวน
หุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  

ประธานฯ จงึได้เปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ี
ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 7 ทา่น 

1) ดร.ถกล  นนัธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2) นายภาคภมิู  วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 
3) นายวิรัฐ  สขุชยั  กรรมการผู้จดัการ 
4) นางวลีรัตน์  เชือ้บญุชยั กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
5) นางสริิมา  เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
6) ดร.โสตถิธร  มลัลกิะมาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7) นางสาววรนชุ  สไุพบลูย์พฒิน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

- ไม่มี - 

 ท่ีปรึกษาการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จํากดั  

นางนิสาภรณ์  ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จดัการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัทหลกัทรัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 นางสาวพนัทิตา   แซเ่อ็ง  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ท่ีปรึกษาภาษีอากรท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั 

1) นายเกษม   เกียรตเิสรีกลุ ท่ีปรึกษาภาษีอากรหุ้นสว่น 

2) นายจกัรินทร์  มุง่จิตธรรมมัน่ ท่ีปรึกษาภาษีอากร 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท สํานกักฎหมาย แคปิตอล จํากดั 

1) นายชาตรี   ตระกลูมณีเนตร ทนายความหุ้นสว่น 

2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ  ทนายความหุ้นสว่น  

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  

1) นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีหุ้นสว่น 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1) นายวิศษิฏ์  วชิรลาภไพฑรูย์  ผู้ อํานวยการสายการเงิน 

2) นายประชา พร้อมพรชยั  ผู้ อํานวยการสายงานขายโครงการ 
3) นายสชุาต ิ สวุฒัโนดม  ผู้ อํานวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล 

4) นายรัตนพนัธ์  มขุหริวฒันานนท์ ผู้ อํานวยการสายงานขาย 

หลงัจากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการประชมุ การลงคะแนน และกตกิาการนบั
คะแนนเสียงตอ่ท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) กรรมการอิสระท่ีบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จํานวน 2 ทา่น 

ได้แก่  ดร.ถกล นนัธิราภากร และดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส ซึง่ประวตัโิดยสงัเขปปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 12 ใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนใน
ท่ีประชมุ แต่ละท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียด
ในบตัรลงคะแนนของทา่น 
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สําหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า
มาแล้วนัน้ ผู้ รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทได้ทํา
การรวบรวมคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว   

(3) ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลําดบัท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะ
นําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

หากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสําหรับวาระท่ีเก่ียวข้อง โปรดรอให้
ประธานฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึน้
เพ่ือถามคําถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาท่ีไมโครโฟน เม่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะได้มาท่ีไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งช่ือ– สกุล พร้อมทัง้ระบวุ่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ก่อน
ถามคําถาม หากคําถามท่ีจะสอบถามไม่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

(4) การลงมตใินวาระตา่ง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 การลงมตใินวาระท่ี 1 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 12 จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 12 นัน้ เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลง
จํานวนกรรมการบริษัทฯ โดยการแต่งตัง้กรรมการใหม่ และการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

ซึง่บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 นอกจากนี ้ในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 และวาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 11 เป็นวาระท่ีต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ทัง้นี ้เน่ืองจากเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 12 เป็นเร่ืองมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ใน
การพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 จะถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับ
การอนมุตัิจะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 

โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ใน
วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 ไม่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุ 

โดยผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลงัจากท่ีประธานฯ ได้ชีแ้จงและตอบ
ข้อสงสยัแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ รับมอบฉันทะ ลงมติในบตัรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะถามว่าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึน้ และส่ง
บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทัง้หมด การนบัคะแนนเสียง 
จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะ
ถือเป็นคะแนนสว่นท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 
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พร้อมทัง้อธิบายตวัอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก การ
เปล่ียนการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขีดฆา่การลงคะแนนเดิมออก แตไ่ม่มีการลงลายมือช่ือกํากบั และ/

หรือการไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นต้น   

(5) สําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลบัก่อนการประชมุจะเสร็จสิน้ หรือไม่
อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ 

(6) เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ  หลงัจากจบการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเห็น
ด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หรือหย่อนลงตู้ รับบัตรลงคะแนน ท่ีอยู่ด้านหน้าประตู
ทางออกห้องประชมุ เพ่ือให้บริษัทจดัเก็บเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

(7) ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท  

สํานกักฎหมาย แคปิตอล จํากดั เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และเชิญอาสาสมคัรท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมอีกจํานวน 1 ทา่น คือ นางสนุทรี เกษประยรู ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ลงคะแนนเสียง และเม่ือไม่มีผู้ซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุเร่ิมพิจารณาตามวาระการประชมุ 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสําเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และ
ให้แก่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 (สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559) ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  ซึง่จดั
ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     276,499,091 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (129 ราย) 276,499,091 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 3.  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้ 

10,000  หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 129 ราย รวม
จํานวนหุ้น ได้ 276,499,091 หุ้น  

ก่อนเข้าสู่การประชมุในวาระต่อไป เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากเร่ืองตา่ง ๆ 

ท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิล
แมทช์ จํากัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืน ๆ  ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสินทรัพย์ และหุ้นสามญัในบริษัท คิว ท ู

เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้ นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้หมดของ CM”) ซึง่
เร่ืองดงักลา่วทัง้หมดมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาลงมตใินวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 12 จะถือเป็นเง่ือนไข
ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนมุตัิจะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ตอ่ไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการซือ้
และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 12 ไม่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้
กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สขุชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้



ห น้ า  6/31 

 

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชมุว่าเน่ืองจาก CM และ QIIS มีการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้าและ
จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร 
และความต่อเน่ืองในกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ายจดัการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดของ CM น่าจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมูลค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะ
เท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 

234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คํานวณจากจํานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯในครัง้นี  ้หารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ ณ 

ปัจจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ 614,390,000 บาท เพ่ือเป็นการตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM (“รายการซือ้และรับโอน
กจิการทัง้หมดของ CM”) ซึง่เป็นการชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ แทนการชําระด้วยเงินสด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ CM ท่ีปรากฏรายช่ือตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศ
เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแล้ว จะได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ CM”) 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี CM ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นของ 
CM ดงักล่าวกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการ
ชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
CM ผ่านกระบวนการโอนกจิการทัง้หมด”) 

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทํารายการดงักล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในส่วนทรัพย์สินและหนีส้ิน 

ประกอบด้วย  

 หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1
/ 
 

สนิทรัพย์รวม 341.71  

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ของ QIIS  
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ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือ
หุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS 

โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืน ๆ ลกูจ้าง 
ใบอนญุาต และสทิธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสทิธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสนิทรัพย์ 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และ 

QIIS จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั ภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตั ิโดยมีลําดบัการเข้าทํา
รายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 

1.1 CM จะโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึง่รวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ โดยมลูคา่ของกิจการ
ทัง้หมดของ CM เทา่กบั 614,390,000 บาท 

1.2 บริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการดงักล่าวให้แก่ CM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 

บาทตอ่หุ้น โดยมีมลูคา่รวมจํานวน 614,390,000 บาท 

1.3 ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี CM ได้โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิก
กิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตาม
กระบวนการชําระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM ตามรายช่ือท่ีปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบั
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วกลายเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นของ CM จะได้รับ ปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) 

ขัน้ตอนท่ี 2 

ภายหลงัการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 

100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยภายหลงัจากท่ี CM 

จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ เม่ือ QIIS ได้
โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชีตอ่ไป 

ในการนี  ้การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลกัทรัพย์โดย
ทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาด
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รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดําเนินการตา่ง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ได้รับการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการรับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้
ความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่บริษัทฯ ได้
ดําเนินการแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

นอกจากนี ้การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือ
รองรับการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 146.14 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการเข้าทํารายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรพัย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามบญัชี (1)) และ สิ่งที่
ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ) ซึง่
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอข้างต้น  

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงันี ้

วาระที่ 2 คาํถาม/ความเหน็/คาํตอบ 

ผู้ ถือหุ้น นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริษัทฯ มี
แนวทางและแผนจะดําเนินการอยา่งไรกบั CM และจะทําให้บริษัทฯ ดีขึน้อยา่งไร 
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นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงว่า การทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM นัน้ บริษัทฯ พิจารณา
จากสินค้าของ CM ว่ามีความเก่ียวเน่ืองกับสินค้าของบริษัทฯ และสามารถผนวกเข้า
กบัการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ได้หรือไม่ โดยสินค้าบางประเภทของ CM เป็นสินค้า
ท่ีอยู่ในความต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ เช่น ท่อทองแดงท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ 

เป็นต้น ซึ่งภายหลังการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM บริษัทฯ 

สามารถเสนอขายสินค้าดงักลา่วให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ได้ทนัที โดยมลูคา่การซือ้ขาย
สินค้าดงักล่าวมีมูลค่ามาก และเม่ือคํานึงถึงงานรับเหมาติดตัง้ บริษัทฯ จะได้ขยาย
ขอบเขตการให้บริการไปถึงการรับเหมาติดตัง้ระบบทําความเย็นต่อไปในอนาคตด้วย 

นอกจากนี ้ยงัสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการใช้บคุลากรร่วมกนัตอ่ไป 

ทัง้นี ้การทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความ
ได้เปรียบในการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศของบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้น นายอน ุว่องสารกิจ ขอทราบการบนัทึกในทางบญัชีเก่ียวกบัการด้อยค่า การบนัทึกค่า
เส่ือมราคา และการบนัทกึ Goodwill 

นาย วิ ศิ ษ ฏ์  ว ชิ ร ล าภ
ไพฑรูย์ 

ชีแ้จงว่า การบนัทึกในทางบญัชีเก่ียวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนนัน้ตาม
มาตรฐานทางบญัชีแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แต่มี
อายุการใช้งานจํากัด การบันทึกในทางบัญชีเก่ียวกับการด้อยค่าจะถูกบันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายรายปี สว่น Goodwill หรือคา่ความนิยม เป็นสนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ประเภทไม่
มีอายกุารใช้งานจํากัด ท่ีจะคงมลูค่าไว้ในงบการเงินจนกว่าจะถกูทดสอบการด้อยค่า
ตามมาตรฐานทางบญัชี   

ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า เหตุใดในการได้มาซึ่ง CM และ QIIS จะต้อง
ดําเนินการเลกิทัง้ CM และ QIIS  

นายเกษม เกียรตเิสรีกลุ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เป็นการโอน
กิจการทัง้หมดท่ีจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  โดยมีเง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีดงักล่าวนัน้ CM และ QIIS จะต้องเลิกบริษัทและชําระบัญชี ภายในปีภาษี
เดียวกนักบัท่ีมีการโอนกิจการทัง้หมด นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดภาระทางบญัชีและทาง
ภาษีของบริษัทฯ ทีอาจเกิดขึน้จากรายการระหวา่งกนัภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ซือ้และรับ
โอนกิจการทัง้หมดของ CM 

ผู้ ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพฒัน์สกลุ สอบถามว่า คา่ความนิยม จํานวน 295 ล้านบาท ท่ีปรากฏ
ในหน้า 179 ในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุมาจากสาเหตใุด 
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นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชีแ้จงว่า คา่ความนิยมดงักลา่วมาจากมลูคา่ของกิจการทัง้หมดของ CM ประมาณ 615 

ล้านบาท แล้วหักด้วยราคาประเมิน ซึ่งทําการประเมินโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 

จํากดั ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งเม่ือหกัลบแล้ว จะเป็นมลูค่าของค่าความ
นิยม (Goodwill) จํานวน 295 ล้านบาท 

ผู้ ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพฒัน์สกุล สอบถามว่าในการคํานวณกําไรปรากฏในหน้า 189 ของ
หนงัสือเชิญประชมุมาจากสมมตุฐิานใด    

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชีแ้จงว่า การคํานวณกําไรนัน้เป็นไปตามการประเมินของบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 

จํากดั ซึง่มลูคา่ไม่แตกตา่งกบัมลูคา่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้ 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และบริษัทย่อย
ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 

  3.  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุใน 

วาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 133 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 117,250,000  บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 175,000,000 บาท เป็นจาํนวน 292,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จําเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชําระเป็นคา่ตอบแทน
การโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ข้างต้น ซึง่บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM เทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท
ฯ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและ
ชําระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) เพ่ือชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ในการนี ้การท่ีบริษัทฯ รับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มานัน้ จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพการเติบโต
ของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต เน่ืองจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมไป
ถึง การขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และยงัเป็น
การเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยประโยชน์ของการเข้าทํา
รายการ ปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ใน
การรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามบญัชี (1)  

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชําระเป็นคา่ตอบแทน
การโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดย
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การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ   

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ตามท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงจําเป็นต้องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  292,250,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น   584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิส่ีล้านห้าแสนหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ           0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั   584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิส่ีล้านห้าแสนหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ   -            หุ้น (         -  )” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเตมิถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2. การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 117,250,000 

บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 นัน้ บริษัทฯ 

จะต้องพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 614,390,000 บาท เพ่ือเป็นการชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึ่งมีมลูค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชําระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ดงักล่าวแทนการชําระด้วยเงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในส่วนทรัพย์สิน
และหนีส้นิ ประกอบด้วย 

 หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/  

สนิทรัพย์รวม 341.71 

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ของ QIIS 

ในการกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาท่ีไม่มีสว่นลดจากราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี  

ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับรายการ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 ให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM ด้วย   

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
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ครัง้ท่ี 1/2559 คือตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 ซึง่จะเท่ากบั 2.56 บาท ซึง่การคํานวณราคา
ตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม 15 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการ
ซือ้ขายหุ้นรวม 15 วนัทําการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 

โดยผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม คํานวณจากผลคณูของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของ
หุ้นทัง้หมดรายวัน ตามข้อมูลการซือ้ขายหุ้น FIRE ท่ีปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 

234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 614,390,000 

บาท เพ่ือชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชําระ
ด้วยเงินสดดงัรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป 

นอกจากนี ้นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเตมิ
ว่า เน่ืองจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นไปเพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึง่บริษัทฯ 

จะออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ CM ก่อน และภายหลงัจากนัน้ CM จะจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และดําเนินการแจกจ่าย
ทรัพย์สนิ ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามกระบวนการชําระบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM 

เลขานกุารท่ีประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จํานวน 234,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้ นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 

614,390,000 บาท เพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทกุประการ 
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เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดโดย
กาํหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน 

เลขานุการท่ีประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน
รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พจิารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
วาระท่ี 5 เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ในราคาท่ีมีไมมี่สว่นลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ซึง่จะต้องได้รับมตอินมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อนการเสนอขาย 
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โดยภายหลงัการเพิ่มทุนชําระแล้วในคราวนี ้CM จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน
ร้อยละ 40.12 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งในวนัเดียวกนักบัท่ี CM 

ได้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการ และจะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน
ดงักล่าวถกูโอนไปยงัผู้ ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลงัการโอนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในจํานวนเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้วทําให้ผู้ ถือหุ้ นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าท่ีในการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ CM ท่ีปรากฏรายช่ือตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดั) จะได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดในวนัเดียวกันกับวนัท่ี CM ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นของ CM ดงักล่าวกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียน
เลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้
ถือหุ้นของ CM (ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามท่ี
ระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย    

                            ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=        2.56 – 2.58              

                  2.56  

= ร้อยละ -0.78 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ถึง 2 

กนัยายน 2559 ซึง่จะเท่ากบั 2.56 บาท ซึง่การคํานวณราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวม
ของมลูคา่การซือ้ขายรวม 15 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 15 วนัทําการ ซึง่เป็นช่วงเวลาการซือ้
ขายตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 โดยผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม คํานวณจากผล
คณูของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้น FIRE ท่ี
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ราคาตลาดหลงัเสนอขาย คํานวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

= (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ x ราคาเสนอขาย)  

  (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ) 

= (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)  

     (350,000,000  + 234,500,000) 

= 2.58 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CMจะไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาด 

การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

=                       จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ            

 จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ 

=             234,500,000   

  584,500,000  

= ร้อยละ 40.12  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CMจะสง่ผลให้เกิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในอตัราร้อยละ 40.12 

การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share)  

=  กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  

                                 กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=        0.1024 – 0.1553   

           0.1024 

= ร้อยละ -51.66 

กําไรต่อหุ้ นก่อนเสนอขายของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง  
(วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วันท่ี 30 มิถุนายน 2559) เท่ากับ 35.82 ล้านบาทหารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญท่ีจด
ทะเบียนและชําระแล้วเทา่กบั 350,000,000 หุ้น เทา่กบั 0.1024 บาทตอ่หุ้น 
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กําไรต่อหุ้ นหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง  
(วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559) ตามข้อมลูงบการเงินรวมเสมือน เทา่กบั 90.77 ล้านบาท หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วภายหลงัการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรับการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM เทา่กบั 584,500,000 หุ้น เทา่กบั 0.1553 บาทตอ่หุ้น ปัจจบุนั 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Share) เน่ืองจากกําไรต่อหุ้น หลงัเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนสําหรับการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากําไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ
บริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากัด โดย
กําหนดราคาเสนอขายท่ีไม่มีสว่นลดจากราคาตลาดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) 

เลขานกุารท่ีประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 

234,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาท่ีไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น 

เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนและ
เป็นราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0

  งดออกเสียง   0 0

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อหลักทรัพย์ 

เลขานุการท่ีประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน
รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ช่ือภาษาไทย : “ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) ” 

ช่ือภาษาองักฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ” 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : “HARN” 

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 

  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบใน
รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้
พิจาณาในวาระท่ี 7 ข้างต้น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 

1. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” และมีช่ือภาษาองักฤษ
วา่ “Harn Engineering Solutions Public Company Limited” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม
คําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 
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เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. 

เพ่ือให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 

  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ในเร่ืองช่ือบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้
พิจารณาในวาระท่ี 8 ข้างต้น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 

2 ซึง่เก่ียวข้องกบัช่ือบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 1 

จากเดมิ 

“ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 
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แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 2 

จากเดมิ 

“ข้อ 2.  คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 

 แก้ไขเป็น 

“ข้อ 2.  คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน)” 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ในเร่ืองช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัช่ือบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

นอกจากจะแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

แล้ว ในการแก้ไขดงักล่าวจะเป็นการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีไม่ประสงค์จะให้
บริษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องหรือขัดกับศีลธรรมอันดี หรือเป็นธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น 

การค้าสรุา เบียร์ ไวน์ บหุร่ี หรือการประกอบธุรกิจไนต์คลบัหรืออาบอบนวด เป็นต้น และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนและ/หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงันี ้

วาระที่ 10 คาํถาม/ความเหน็/คาํตอบ 

ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 7 ว่าบริษัทฯ มี
ตราประทับด้วยหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขตราประทับบริษัทด้วย 

ประเด็นต่อมาเก่ียวกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ในคราวนีเ้ช่น ในข้อ 39 ครอบคลมุไปถึง
การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสขุาภิบาลหรือไม่ ในข้อ 52 จะต้องมีในเร่ืองของการ
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ นัน้ เข้าข่ายเป็นยทุโธปกรณ์หรือไม่ และในข้อ 

54 แตกต่างอย่างไรกับข้อ 13 ท่ีมีเร่ืองของการประกอบกิจการถ่ายภาพอยู่แล้ว 

นอกจากนี ้วตัถปุระสงค์ตามท่ีปรากฏในข้อ 49 นัน้ ครอบคลมุถึงการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แล้วหรือไม่ 

นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ชีแ้จงในประเด็นแรกว่า บริษัทฯ ไม่มีตราประทบั จึงไม่ได้มีการแก้ไขตราประทบัด้วย 

และชีแ้จงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามท่ีแก้ไขดังกล่าวได้ผ่านขัน้ตอนการ
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ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ว่าสามารถใช้
ข้อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ข้ออ่ืน ๆ ก็ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี  ้เ ร่ืองของการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้าข่ายการเป็นยทุโธปกรณ์ท่ีจะต้องขออนญุาตกบัหน่วยงานใด
เป็นพิเศษ 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามท่ี
ท่ีประชมุได้พิจาณาในวาระท่ี 10 ข้างต้น จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ  ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

จากเดมิ 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
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แก้ไขเป็น 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
วตัถปุระสงค์และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 
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วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

และการกาํหนดกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจากการท่ีมีการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด
ของ CM ตามรายละเอียดท่ีปรากฏข้างต้น และ CM ได้มีการเสนอช่ือบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการใหม่ จํานวน 3 

ทา่น ดงันัน้ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการจาก 7 ทา่น เป็น 10 ทา่น โดยเสนอ
ให้แตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเตมิ 

1. นายวสนัต์  นนัทขว้าง 
2. นายธรรมนญู  ตรีเพ็ชร   
3. นายสพุจน์  เธียรวฒิุ 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่ บคุคล
ดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของ
บริษัทฯ  ตลอดจนมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเตมิ) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้นายวิรัฐ สขุชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกรรมการ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามแทนบริษัทฯ ฯ ตามหนงัสือรับรอง ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  

จากเดมิ 

“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน์  นางวลีรัตน์ เชือ้บุญชัย 

กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกนั” 

แก้ไขเป็น  

“นายวิรัฐ สขุชยั นายวสนัต์ นนัทขว้าง นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์         

นางวลีรัตน์ เชือ้บญุชยั  กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกนั” 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ตอ่ไป  
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เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของ
บริษัทฯ โดยการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ และการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอข้างต้น โดยการลงมตอินมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ เป็นการลงคะแนนเป็น รายบคุคล 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 ท่าน เป็น 

10 ทา่น โดยแตง่ตัง้กรรมการใหม่ โดยการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ดงันี ้

(1) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายวสนัต์ นนัทขว้าง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน 116,882,610 เสียง 
  3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ   
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(2) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน 116,882,610 เสียง 
 3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ  

(3) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายสพุจน์ เธียรวฒิุ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น   

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน  116,882,610 เสียง 
 3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

และมติอนุมัติการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย     159,631,582 100 

  ไม่เห็นด้วย 0 0 

  งดออกเสียง   0 0 

  รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1.  การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย 

 2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

จํานวน 116,882,610 เสียง 
 3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 13     พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากท่านผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือต้องการแสดง
ความคดิเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นซกัถามได้ในวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น นายฐิตพิงศ์ โสภณอดุมพร สอบถามวา่ HARN จะเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จะยงัคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดมิ เน่ืองจากทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ถึง 300 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ 
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้เม่ือพจิารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ แล้ว 

เห็นวา่บริษัทฯ จะยงัคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดมิและในอนาคตอาจพิจารณาท่ีจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

 ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามวา่ โครงสร้างรายได้ภายหลงัจากการได้มาซึง่ CM แล้ว
จะมาจากธุรกิจใดบ้าง 

นายวิรัฐ สขุชยั ภายหลงัการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ 

จะแบง่เป็นธุรกิจเก่ียวกบัระบบดบัเพลงิ ระบบปรับอากาศ ระบบเคร่ืองทําความเย็น 

และระบบการพิมพ์ดจิิตอลและพิมพ์บรรจภุณัฑ์ โดยมีสดัสว่นรายได้โดยเรียง




