
 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2560 เริม่ประชุมเวลา 9.30 น. 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมูบ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า  
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจ านวนรวม 1,121 คน นับจ านวนหุ้นได ้
785,276,789 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.35 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามที่
ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการและ
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการและกรรมการบรหิาร 
4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นายหลี ่ซื่อเฉียง  กรรมการ 
7. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
8. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการและกรรมการบรหิาร 
9. นายเกรยีง ยรรยงดลิก กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
10. นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
1. นายล ีพอล สเุมธ  กรรมการและกรรมการบรหิาร (ตดิภารกจิเดนิทางต่างประเทศ) 

 

 ต่อมา ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายวศนิ อุชุวาสนิ ที่ปรกึษากฎหมายจากส านักงานวศนิ ทนายความ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั  รวมถงึเป็น
พยานในการนบัคะแนน  

2. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
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 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ และไดก้ล่าวเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 
และไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นายประกอบไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุม
ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 4 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 4 ใบ นายประกอบจะชีแ้จงรายละเอยีดแต่ละระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จงเสรจ็จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะท าการลงมติ โดยขอใหผู้ถ้อื
หุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมติ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้ผูถ้อืหุ้นลงลายมอืชื่อที่มุมล่างด้านขวามอืของบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบ
วาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยนายประกอบ
จะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถา้มที่านใดยกมอืขึน้จะ
มเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอืว่า “เหน็ดว้ย”  บตัรลงคะแนนทีเ่หน็
ดว้ยจะถูกเกบ็ตอนทา้ยของการประชุม ในการรวมผลคะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยใน
ระเบยีบวาระนัน้ๆ  

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อื
หุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนันี้ทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม 1,122 คน นับจ านวนหุ้นได้ 785,314,789  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.35  ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงเป็น 
เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 785,314,789 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

อนึ่ง ก่อนเริม่การประชุมในวาระที่ 2 มผีู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวม 1,125 คน นบัจ านวนหุน้ได ้785,524,689 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.37 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

2. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิและนักลงทุนสมัพันธ ์
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นางสาวธนวรรณชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องดว้ยบรษิัทมคีวามต้องการที่จะเพิม่ทุนไปใช้ในการช าระคนืเงนิกู้
สถาบนัการเงนิรวมทัง้เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ของบรษิทั บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ โดยมรีายละเอยีดการใชเ้งนิตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

1. ช าระคนืเงนิกูบ้างสว่นทีบ่รษิทักูย้มืจากสถาบนัการเงนิมาเพื่อซือ้หุน้บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ประมาณ 1,500 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

2. ช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ทีม่ต่ีอสถาบนัการเงนิ ประมาณ 500 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

3. ลงทุนในการขยายก าลงัการผลติธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ยางธรรมชาตใินประเทศอนิโดนีเซยี
และประเทศไทย ประมาณ 410 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 

4. ลงทุนในบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นตน้ ประมาณ 150 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 

 ทัง้นี้ บรษิทัอาจปรบัเปลีย่นการใชเ้งนิตามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกจิรวมทัง้
ปัจจยัทางเศรษฐกจิเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัต่อไป 

 จากนัน้ นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 นายณรงค ์เตซะนิรตัศิยั ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากวตัถุประสงค์การน าเงนิจากการเพิม่ทุนมาใช้หลกัๆ 
คอื เพื่อช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัทีกู่ย้มืมาจากสถาบนัการเงนิเพื่อซือ้หุน้บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั จงึ
ขอทราบรายละเอียดโดยภาพรวมของบริษัท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ว่าบริษัทมีแผนการด าเนินงาน
อย่างไร และจากการพจิารณาผลประกอบการของบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ 
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มถุินายน 2560 ที่ผ่านมา บรษิัทมรีายได้จากบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประมาณ 500 ล้านบาทใช่
หรอืไม่ 

 นางสาวธนวรรณ ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิัทไดเ้พิม่สดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2560 ซึง่ ณ ขณะนัน้ บรษิทัมองว่าบรษิทัมเีงนิเพยีงพอต่อการน าไปซือ้ธุรกจิ ดงันัน้ ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา บรษิทัจงึไม่ไดม้วีาระเพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั ซึง่ในระยะเวลา 3-4 ปีทีผ่่านมา บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มกี าลงัการผลติคงทีอ่ยู่
ที่ประมาณ 14,000 ลา้นชิ้นต่อปี ไม่ได้มกีารลงทุนเพื่อขยายก าลงัผลติเพิม่เติมเลย ทัง้ที่บรษิัทมีศกัยภาพที่จะขยาย
ธุรกจิต่อไปได ้จงึไดม้กีารวางแผนขยายก าลงัการผลติอกีประมาณ 2,000 ลา้นชิน้ต่อปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นต้องใช้
เงนิเพื่อขยายก าลงัผลติดงักล่าว ท าใหแ้ผนการจดัสดัสว่นเงนิตามเดมิคอืแบบ push down คอื ใหห้นี้ทีเ่กดิจากการซือ้
กจิการไปอยู่ที ่บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส่วนบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ่ายเงนิปันผลไปจ่ายคนื
เงนิกู้ให้กบัสถาบนัทางการเงนิ แต่เนื่องจากบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะมกีารขยายก าลงัการผลติ 
และต้องช าระหนี้บางส่วน จึงเป็นที่มาว่า บรษิัทในฐานะบรษิัทแม่ จะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อที่จะน าเงินไปช าระคืน
สถาบนัการเงนิ ทีม่กี าหนดช าระภายในสิน้ปี 2560 ไดค้รบถว้นตามแผนเดมิทีว่างแผนไว ้

 ในส่วนของธุรกจิถุงมอืนัน้ โดยภาพรวมยงัเป็นอุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตไดด้ ีผูผ้ลติทุกรายมกีารขยายก าลงัการ
ผลติ ซึง่กส็ะทอ้นใหเ้หน็ว่า โดยรวมแลว้ธุรกจิถุงมอืยงัเป็นธุรกจิทีท่ าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง ในส่วนของบรษิัท ศรตีรงั
โกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั แต่เดมิเป็นเพยีงผูผ้ลติทีม่กีารจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทางผูถ้ือหุ้น ซึ่งหลงัจากทีหุ่้นส่วน
เดมิไดถ้อนหุน้ไป กย็งัมคี าสัง่ซือ้จากหุน้สว่นเดมิบางสว่น แต่บางสว่นกจ็ะขาดหายไป ซึง่ทางบรษิทักต็อ้งเขา้มาจดัหา
ออเดอร ์เพิม่ ในสว่นนี้ โดยจะใชเ้วลาประมาณ 6-9 เดอืน เพื่อเตมิเตม็ความสามารถในการจดัจ าหน่าย ซึง่กไ็ม่มปัีญหา
แต่อย่างใด เนื่องจากความสามารถในการจดัจ าหน่ายของบรษิทัในขณะนี้กลบัสูส่ภาวะปกติแลว้ ในส่วนของตวัเลขผล
ประกอบการอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้ แต่โดยภาพรวม บริษัท ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในช่วงการ
เปลีย่นแปลง (transition period) ทีจ่ะท าก าลงัการผลติและก าไรใหก้ลบัไปสูใ่นระดบัทีพ่งึพอใจในระดบัเดมิ 

 นายณรงค์สอบถามเพิ่มเติมว่า การขยายก าลังการผลิตอีกประมาณ 2,000 ล้านชิ้นต่อปี ต้องใช้เงินทุน
ประมาณเท่าไร 

นางสาวธนวรรณตอบว่า การขยายก าลงัการผลติอกีประมาณ 2,000 ล้านชิ้นต่อปี ต้องใช้เงนิทุนประมาณ 
800-900 ลา้นบาท  

นายณรงคส์อบถามเพิม่เตมิอกีว่า การเติมเตม็ความสามารถ ที่นางสาวธนวรรณอา้งถงึนัน้ หมายถงึในดา้น
การขายใชห่รอืไม่  

นางสาวธนวรรณชีแ้จงว่า การเตมิเตม็ความสามารถ เป็นในดา้นของการจดัจ าหน่าย จากเดมิทีหุ่น้ส่วนทัง้ 2 
ฝ่ายร่วมกนัจดัจ าหน่าย แต่เมื่อหุน้สว่นอกีฝ่ายหนึ่งไดถ้อนหุน้ไป บรษิทักต็อ้งเขา้มาเตมิเตม็การจดัจ าหน่ายในสว่นนัน้ 
บรษิทัอาจจะไม่สามารถเตมิเตม็ไดภ้ายใน 1-2 เดอืน แต่ตอนนี้บรษิทัมองว่าค าสัง่ซือ้ไดก้ลบัเขา้สูส่ภาวะปกตแิลว้  

นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถาม 3 ประเดน็ ดงันี้  

1. ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะใชส้ทิธใินการเพิม่ทุนทัง้หมดหรอืไม่  

2. ถา้เพิม่ทุนไดไ้ม่หมด จะด าเนินการอย่างไร  
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3. หลงัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ อกี 2-3 ปีขา้งหน้าจะมกีารเพิม่ทุนอกีหรอืไม่    

นางสาวธนวรรณตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ที ่2 และ 3 ดงันี้  

ในประเดน็ขอ้ 2 เรื่องกระบวนการการเพิม่ทุน ถ้าเพิม่ไม่หมดจะด าเนินการอย่างไร ในกรณีนี้ บรษิทัเพิม่ทุน
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ แต่ใหส้ทิธใินการจองเกนิสทิธ ิซึง่หมายความว่า ผูถ้อืหุน้สามารถจอง
ซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธทิีผู่ถ้อืหุน้มไีด้ สทิธเิดมิของผูถ้อืหุน้ทีม่ ีคอื หุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หารดว้ยหา้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้
ทีเ่กดิจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการจองเกนิกว่าสดัสว่นของจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัตาม
สทิธ ิผูถ้อืหุน้ต้องช าระเงนิเตม็จ านวน แลว้หุน้ทัง้หมดจะท าการจัดสรรในวนัทีปิ่ดจองซือ้ โดยสว่นแรกจะท าการจดัสรร
ตามสดัส่วนก่อน หากมหีุ้นเหลอืภายหลงัจากการจดัสรร นัน่คอืมผีู้ถือหุ้นบางรายไม่ใช้สทิธิหรอืใช้สทิธไิม่ครบตาม
จ านวน กต็อ้งพจิารณาว่า หุน้ทีเ่หลอืนัน้ มจี านวนมากกว่าหรอืน้อยกวา่หุน้ทีม่ผีูป้ระสงคจ์ะจองเกนิสทิธ ิถา้จ านวนหุน้ที่
เหลอืจากการจดัสรรในรอบแรกมจี านวนมากกว่าหุน้ทีม่ผีูป้ระสงคจ์ะจองเกนิสทิธิ ผูป้ระสงคจ์ะจองเกนิสทิธทิัง้หมดจะ
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด ส่วนหุน้ส่วนทีเ่หลอืจากการจองซือ้ บรษิทักจ็ะท าการลดทุน แต่ถา้จ านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการ
จดัสรรในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่มีผู้ประสงค์จะจองเกินสทิธิ บริษัทจะมีวิธีการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้นที่
ประสงคจ์ะจองเกนิสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ และวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มหีุน้เหลอื ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่
จองเกนิสทิธ ิแต่ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ บรษิทัจะคนืเงนิใหโ้ดยไม่มดีอกเบีย้ กรณีคนืเงนิผ่านระบบการโอนเงนิ จะคนื
ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัปิดการจองซื้อ กรณีคืนเงินเป็นเช็คจะคืนภายใน 10 วนัท าการหลงัจากวนัปิดการ 
จองซือ้ 

ในประเด็นข้อ 3 หลงัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี้แล้ว อีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ นางสาว
ธนวรรณชี้แจงว่า หากพจิารณาจากแผนธุรกจิของบรษิัทภายในระยะเวลาอกี 2-3 ปีขา้งหน้า บรษิัทมองว่า เงนิทุน
จ านวนนี้ค่อนขา้งครอบคลุมแผนธุรกจิดงักล่าว ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัว่าไม่ไดม้สีถานการณ์ทีผ่ดิไปจากแผนธุรกจิในวนัน้ี  

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ขอเป็นตวัแทนกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ตอบในประเดน็ขอ้ 1 ว่า ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนเตม็จ านวนตามสทิธ ิและจะใชส้ทิธจิองเกนิสทิธดิว้ย   

นายนันทพลสอบถามเพิม่เตมิว่า ท าไมกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไม่แสดงความมัน่ใจว่า หากมหีุน้เหลอืภายหลงั
จากการจดัสรร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะจองเกนิสทิธเิองทัง้หมด    

นางสาวธนวรรณชีแ้จงว่า ตามหลกัการพืน้ฐาน ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธทิีจ่ะจองเกนิสทิธไิด ้บรษิทัจงึพยายาม
จดัสรรดว้ยความยุตธิรรมทีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยเลอืกใชว้ธิทีีเ่ป็นมาตรฐานในการจดัสรรหุน้ คอืพจิารณาจากสดัสว่นการ
ถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้แต่ละท่านเป็นเกณฑ ์ซึง่เป็นวธิทีีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหใ้ช ้   

นายกติชิยัชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ทีจ่รงิแลว้กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่มคีวามยนิดทีีจ่ะจองซือ้ทัง้หมดหากมหีุน้เหลอื แต่หาก
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว จะถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัแิละไม่ยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุน้รายอื่นทีอ่าจมคีวามตอ้งการจองซือ้
สว่นทีเ่หลอืนี้เช่นกนั ดงันัน้ บรษิทัจงึเลอืกใชว้ธิกีารจดัสรรหุน้ทีเ่ป็นมาตรฐานทีส่ดุ และเป็นวธิทีีบ่รษิทัสว่นใหญ่เลอืกใช ้
อกีทัง้ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั   

นายนันทพลสอบถามเพิม่เตมิว่า เหตุใดบรษิัทจงึเลอืกเพิม่ทุนที ่10 บาท เน่ืองจากเป็นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่า
ทางบญัช ี  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrtjXwIrWAhUBO48KHYD2AMkQFghEMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.egov.go.th%2Fth%2Fgovernment-agency%2F542%2F&usg=AFQjCNFvqlKf5LoOUh7Xc-L-hZ0d6J-Lew
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrtjXwIrWAhUBO48KHYD2AMkQFghEMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.egov.go.th%2Fth%2Fgovernment-agency%2F542%2F&usg=AFQjCNFvqlKf5LoOUh7Xc-L-hZ0d6J-Lew
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นางสาวธนวรรณตอบข้อซักถามว่า ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุน้ 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 ซึง่ราคาหุน้อยู่ที่ 14.59 
บาท โดยแนวทางปฏบิตัจิะตอ้งมกีารคดิสว่นลดเพื่อเป็นแรงจงูใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่ะจองซือ้หุน้เพิม่ทุน ส าหรบัราคา
ดงักล่าว คดิเป็นส่วนลดในรอ้ยละ 31.48 ซึง่หากพจิารณาจากบรษิทัทีท่ าการเพิม่ทุนในลกัษณะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วน (Rights Offering) กจ็ะอยู่ในกรอบส่วนลดนี้ อย่างไรกต็าม บรษิัทได้พจิารณาถึง price dilution ดว้ย 
ซึง่ถา้เปรยีบเทยีบสว่นลดกบัราคาที ่dilute แลว้ ส่วนลดของบรษิทัจะอยู่ทีร่อ้ยละ 5 ถา้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
อื่นๆ ส่วนลดก็จะอยู่ที่ร้อยละ 4-10 เมื่อพิจารณาสดัส่วนการจดัสรรและราคาเสนอขาย ประกอบกบัแผนการใช้เงนิของ
บรษิทั บรษิทัจงึเหน็ว่าสดัสว่นการจดัสรรและราคาเสนอขายดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 

นายธนาพงศ ์จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) ว่า ตวัเลขก าไรสะสม
ในงบการเงนิของบรษิทัมอียู่ถงึ 10,000 ลา้นบาท แลว้เหตุใดบรษิทัตอ้งกูเ้งนิเพิม่ มาใชใ้นการขยายกจิการ 

นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า ก าไรสะสมของบรษิทัส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของทรพัย์สนิถาวร และวตัถุดบิในโรงงาน ไม่ได้อยู่ในรูปของเงนิสด แต่ในการซื้อบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั จ าเป็นต้องใชเ้งนิสด ดงันัน้ ก าไรสะสมทีเ่หน็มมีลูค่าสงูดงักล่าว จงึไม่ใช่เงนิสดทีส่ามารถน ามาใช้
ในการจ่ายคนืเงนิกูห้รอืด าเนินการขยายก าลงัการผลติได้ 

จากนัน้ นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีู้ใดมขีอ้ซกัถาม นายประกอบจงึขอให ้
ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
256,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 256,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 256,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 785,164,689 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 360,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

3. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิและนักลงทุนสมัพนัธ ์
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นางสาวธนวรรณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทตามวาระที่ 2 
ขา้งต้น และเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย จงึเหน็สมควรพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใหใ้ชข้อ้ความใหม่เป็นดงันี้ 
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“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,536,000,000 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,536,000,000  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,536,000,000  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหกลา้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้ (        -        )” 

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธติามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ต้องน าไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่อาจมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 785,164,689 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 360,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิและนักลงทุนสมัพนัธ ์
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นางสาวธนวรรณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 256,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดในวาระที่ 2 ขา้งต้น จงึเหน็สมควรพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนจ านวนดงักล่าว เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรายถอือยู่ 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าว
เป็นราคาทีใ่หส้ว่นลดจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 
กรกฎาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 14.59 บาท คิดเป็นส่วนลดในอตัราร้อยละ 31.48 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
สดัส่วนการจดัสรรและราคาเสนอขาย ประกอบกบัแผนการใช้เงนิของบรษิัท และผลกระทบทัง้ทางด้านสดัส่วนการถือหุ้น 
ราคา ก าไรต่อหุน้แลว้ เหน็ว่าสดัส่วนการจดัสรรและราคาเสนอขายดงักล่าวมคีวามเหมาะสม ซึง่จะท าให้บรษิัทสามารถจ่าย
ช าระคืนเงนิกู้ต่างๆ ตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิต่างๆ ได้ตามก าหนด และยงัสามารถรกัษาศกัยภาพการแข่งขนัของ
บรษิทัในการด าเนินการเพิม่ก าลงัการผลติได้ตามเป้าหมายและเพิม่พูนความแขง็แกร่งดา้นการจ าหน่ายและกระจายสนิค้า
ของบรษิทัต่อไป ส าหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository 
(Pte) Limited (CDP) บรษิทัจะก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นเงนิสงิคโปร์ดอลลารภ์ายหลงัจากที่ทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ไดอ้นุมตัใินเรื่องนี้ และบรษิทัจะด าเนินการแจง้ราคาเสนอขายหุน้เป็นเงนิสงิคโปรด์อลลาร ์(เทยีบเท่าเงนิบาทไทย) 
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 
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 บรษิัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
ค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยผู้
ถอืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธคิรบถว้นแลว้ทัง้หมดเท่านัน้ 

 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี้  กรณีทีม่หีุน้สามญั
เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ในรอบแรกแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนส่วนที่เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสทิธิตามสดัส่วนการถือหุ้นในราคา
เดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิดงันี้ 

ก. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
รอบแรกมจี านวนมากกว่าหรอืเท่ากบัจ านวนรวมทัง้หมดของหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิแสดงความประสงคจ์อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีแ่สดงความประสงคใ์นการ
จองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ 

ข. ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี
จ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดมิจองซื้อเกินกว่าสทิธ ิบรษิัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลอืดงักล่าวให้แก่ผู้ที่ 
จองซือ้เกนิกว่าสทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าจ านวนหุ้นที่
ได้รบัการจดัสรรตามสทิธขิองผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้
หารดว้ยจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความประสงคจ์องซือ้เกนิสทิธิ
ทัง้หมดคูณดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธิ
ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีจ่ะ
ไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีทีย่งัคงมหีุน้คงเหลอืจากการจดัสรรตามขอ้ (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบัการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ (1) ทัง้นี้  ให้
ด าเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้นี้ จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอื
จากการจดัสรร หรอืไม่สามารถจดัสรรไดอ้กีเน่ืองจากเป็นเศษหุน้หรอืจนกว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
ประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 

หากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น และการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่น
ทีค่งเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

 อนึ่ง การจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่อง
ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 
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 บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้  (Record 
Date) ในวนัที่ 8 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 
กนัยายน 2560  

 ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิัทผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั  CDP (“ผูฝ้ากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคล
ซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา  
17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที ่8 กนัยายน 2560 มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 บรษิทัก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนส าหรบัผูถ้อืหุ้นเดมิทีม่ชีื่อจดทะเบยีนเป็นผู้
ถอืหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัที ่2-6 ตุลาคม 2560 และวนัจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน
ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิทีม่ชีื่อจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรใ์นวนัที ่26 กนัยายน -3 ตุลาคม 2560 

 ทัง้นี้ ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัมอบอ านาจจาก
กรรมการผูม้อี านาจ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามที่
มกีารจดัสรรขา้งต้น เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดวนั Record Date และวนั
รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรร การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เงื่อนไข และรายละเอยีด
อื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ  
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีู้ใดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนจ านวนหุ้นทีผู่้ถอืหุ้น
แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดมิตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

เหน็ดว้ย 785,164,689 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 360,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

5. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ต่อมา นายประกอบไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
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 นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ตามทีไ่ดท้ราบขา่วเกีย่วกบัการจดัตัง้ บรษิทั ร่วมทุนยางพารา
ไทย จ ากดั (“บริษัทร่วมทุน”) ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ 6 บริษัท ด้วยจ านวนเงิน 1,200 ล้านบาท อยากสอบถาม
รายละเอยีดว่าบรษิัทดงักล่าวนี้จดัตัง้ขึน้มาเพื่ออะไร มแีผนการด าเนินงานอย่างไร มคีวามคบืหน้าในปัจจุบนัอย่างไร 
และจะเริม่เหน็ผลลพัธใ์นการด าเนินการเมื่อใด 

 นายกิติชยั สนิเจริญกุล กรรมการบริหารชี้แจงว่า การจดัตัง้บรษิัทร่วมทุน เป็นการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครฐั คอื การยางแห่งประเทศไทย (“กยท.”) เน่ืองจากสถานการณ์ราคายางทีป่รบัตวัลดลงมาพอสมควร 
ทางภาครฐัจงึพยายามหาแนวทางช่วยเหลอื เพื่อสรา้งเสถยีรภาพราคายางใหแ้ก่เกษตรกร ส าหรบัแนวทางการบรหิาร
บรษิทัร่วมทุน ทางบรษิัทอาจจะให้ค าตอบไม่ไดช้ดัเจน เน่ืองจากทาง กยท. เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ส่วนบรษิัทอยู่ใน
ฐานะผูถ้อืหุน้  

 นายนนัทพลสอบถามเพิม่เตมิว่า ถอืเป็นการลงทุนโดยไม่หวงัผลก าไรใช่หรอืไม่ 

 นายกติชิยัชีแ้จงว่า การบรหิารจะมกี าไรหรอืไม่กค็งตอ้งขึน้อยู่กบัทางทมีบรหิารของ กยท. 

 นายนนัทพลสอบถามว่า จะเรยีกว่าเป็นการบรจิาคเงนิ เพื่อจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนไดห้รอืไม่  

 นายกติชิยัชีแ้จงว่า อยากใหม้องว่าเป็นการใหค้วามร่วมมอื ซึง่บรษิทัยนิดใีหค้วามร่วมมอืกบัทางภาครฐัอย่าง
เตม็ที ่

 นายนนัทพลแสดงความคดิเหน็ว่า ส าหรบังบการเงนิไตรมาส 2 ของบรษิทัทีผ่่านมา ค่อนขา้งน่าผดิหวงั อยาก
ใหท้างผูบ้รหิารช่วยใหค้วามมัน่ใจว่า บรษิทัจะไม่ประสบปัญหาการขาดทุนเช่นน้ีอกี  

 นางสาวธนวรรณชีแ้จงว่า ทีผ่่านมาทางผูบ้รหิารไดด้แูลบรษิทัอย่างทุ่มเทและใกลช้ดิมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในช่วงทีส่ถานการณ์ราคายางมคีวามผนัผวน แต่ปัจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการมหีลายปัจจยั 
ราคายางถือเป็นปัจจยัหลกั นอกจากนัน้ยงัมีทัง้ในเรื่องของอุปสงค์อุปทาน  อตัราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาด
ล่วงหน้า หรอือื่นๆ ซึ่งบรษิัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรกต็าม ส าหรบัปัจจยัที่บรษิัทสามารถควบคุมได้ ทาง
บรษิทักพ็ยายามทีจ่ะควบคุมอย่างใกลช้ดิ 

 นายกติิชยัชี้แจงเพิ่มเติมว่า อย่างที่คุณธนวรรณได้เรยีนไปแล้วว่าภายใต้ปัจจยัที่ยากและอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมหลายอย่างภายใต้อุตสาหกรรมนี้ บรษิัทพยายามที่จะบรหิารงานอย่างเต็มความสามารถในทุกๆ ด้าน สิง่ที่
อยากให้ความมัน่ใจกบัผู้ถือหุ้นคอื ทางผู้บรหิารและทมีงานทุกคน มคีวามทุ่มเทและมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานให้กบั
บรษิัทเป็นอย่างมาก และบรษิัทยงัคงให้ความส าคญัและจะพยายามรกัษาแนวนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหไ้ดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ 

 นายณรงค ์เตซะนิรตัศิยั ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า จากผลประกอบการทีข่าดทุนในไตรมาส 2 มสีาเหตุหลกัมาจาก
อะไร เนื่องจากสิง่ที่สงัเกตเหน็อย่างหนึ่งคอื ปรมิาณการขายลดลง สิง่นี้เป็นแนวทางการบรหิารของทางบรษิัทหรอืไม่ 
หรอืเกดิจากความตอ้งการซือ้ในตลาดลดลง 

 นางสาวธนวรรณตอบขอ้ซกัถามว่า ปัจจยัทีส่ าคญัที่สุด คอื เรื่องการปรบัตวัลงอย่างรวดเรว็ของราคายางใน
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) ทัง้ในประเทศจีน (SHFE) ประเทศสิงคโปร์ (SICOM) และประเทศญี่ปุ่ น 
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(TOCOM) ซึง่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิยางแท่งของบรษิัทซึง่อา้งองิราคากบัราคาตลาด SICOM เมื่อราคายางปรบัตวัลง
อย่างรวดเรว็ บรษิทัจงึลดก าลงัการผลติ เพื่อรกัษาสถานะในการท าก าไรของบรษิทั   

 นายณรงค ์สอบถามเพิม่เตมิว่า สถานการณ์ต่อจากนี้บรษิทัจะด าเนินการอย่างไร ในระยะยาวจะมกีารปรบัตวั
ไปในสนิคา้ทีท่ าก าไรมากขึน้กว่านี้หรอืไม่  

 นางสาวธนวรรณ ตอบขอ้ซกัถามว่า ส าหรบับรษิทัซึ่งเป็นธุรกจิแบบ fully integrated มทีัง้ธุรกจิกลางน ้า ซึ่ง
สามารถเตบิโตและรกัษาศกัยภาพทางการแขง่ขนัมาโดยตลอด สิง่ทีม่าเตมิเตม็คอื ธุรกจิปลายน ้า ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
ทีบ่รษิทัไดเ้พิม่สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัถุงมอืยาง ซึง่เป็นธุรกจิทีม่เีสถยีรภาพและสามารถท าก าไรไดด้ ีส าหรบัการ
บรหิารงานต่อจากนี้ บรษิทักจ็ะใหค้วามส าคญักบัธุรกจิทัง้สองสว่นมากขึน้  

 นายอรรณพ ชวลติสทิธกิุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บรษิัทจะมกีารลงทุนในธุรกจิอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัยางพารา
หรอืไม่ เพื่อป้องกนัความเสีย่งของบรษิทั 

 นางสาวธนวรรณ ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทมีธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ที่ท าเพื่อส่งเสรมิธุรกิจ
ยางพารา เช่น ธุรกจิขนสง่ ธุรกจิวศิวกรรม ซึง่เป็นธุรกจิสนบัสนุนธุรกจิยางพารา ถอืว่าเป็นธุรกจิเพื่อควบคุมความเสีย่ง
อยู่แลว้  

 นายอรรณพสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะมีการไปลงทุนในธุรกิจอื่นหรือไม่  เช่นท าธุรกิจในด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์หรอื โรงไฟฟ้า เป็นตน้  

 นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า กลุ่มบรษิัทจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกจิทางดา้นยางพารา
เท่านัน้ บรษิทัยงัไม่มนีโยบายในการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

 นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า สถานการณ์ทีผ่่านมา ทาง
บรษิัทได้มีการติดตามและแก้ปัญหา โดยการปรบัโครงสร้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ปัจจุบนัตลาดยางธรรมชาตกิเ็ริม่ปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึราคายางกป็รบัตวัสงูขึน้ ส่วนการทีบ่รษิทัไดธุรกจิถุงมอืยางมา ก็
ถอืเป็นธุรกจิทีส่ง่เสรมิธุรกจิยางธรรมชาตขิองบรษิทัอกีดว้ย นอกจากถุงมอืยางทางการแพทยแ์ลว้ ปัจจุบนัธุรกจิอาหาร
กใ็ชถุ้งมอืกนัอย่างแพร่หลายและมกีารเตบิโตเป็นอย่างมาก ธุรกจิถุงมอืยางของเราจงึเริม่เขา้สูช่่วงของการขยายกจิการ  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 

 

    
          (นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล) 
             ประธานการประชมุ 


