สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท

5. นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

6. นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

7. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท พร้ อมท์ ลีเกิล เซอร์ วิสเซส จํากัด
1. นางสาวพร้ อมบุณย์ สุขทัพภ์
2. นายปวัน เลิศพยับ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด
1. นายพิทกั ษ์ กิตติอัครเสถียร
2. นายอภิสณ
ั ห องศ์ ทวีเกียรติ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธานใน
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตร
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
เริ่ มการประชุม
ประธานฯ ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 40 ราย และโดยการ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม จํานวน 9 ราย รวมเป็ นจํานวน 49 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 339,649,607 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อย
ละ 91.76 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ ได้

จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ดังกล่าว ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม ได้ พิจารณาแล้ ว มีม ติรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,177

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

31

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบการไม่ แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 30.
ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ู ถ ือ หุ้ น ทราบว่า ตามที ่ที ่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถ ือ หุ้ น ประจํ า ปี 2561 มีม ติอ นุม ัต ิแ ก้ ไ ข

ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 30.
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน บริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ วมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจ ารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ กรรมการผู้มีอํา นาจลงนามผูกพันบริ ษั ท
ได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน บริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ วมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํา นาจพิจ ารณากํา หนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจํา นวนกรรมการและ/หรื อ ชื่อ กรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ ”
แต่เ นื ่อ งจากกรมพัฒ นาธุรกิจ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์ แจ้ ง ว่า การแก้ ไ ขเปลี ่ย นแปลงจํา นวนและ/หรื อ
ชื่อ กรรมการผู้ มีอํา นาจลงนามผูก พัน บริ ษั ท นั ้น สามารถแก้ ไขเปลี่ย นแปลงโดยใช้ ม ติที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริ ษัท จึงไม่จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่ อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อ ซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้ งว่ าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อ ทราบจึงไม่มี การออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ ได้ ออกจําหน่ าย
และแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกั บ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ จะเพิ่มทุน จดทะเบียนแต่ยังมีห้ ุนที่ยังไม่เรียกชําระอยู่

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ”)
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งลดทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ จากจํ า นวน 780,163,587 บาท เป็ น 370,163,587 บาท โดยการ
ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายทั ้งหมด 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย บริ ษั ท ฯ จะต้ องทํ าการแก้ ไขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

370,163,587

บาท

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่ นสามพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

370,163,587

หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่ นสามพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ

1

บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่ นสามพัน

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

370,163,587

ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

( - หุ้น)”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่าย และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิก
หุ้น ที่ ยัง ไม่ได้ อ อกจํ าหน่า ย และแก้ ไขหนังสือ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,208

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มัติ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ ของบริ ษั ท ฯ และการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
หนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. เรื่ อ งวั ต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ทฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเพื่อให้ วตั ถุประสงค์ ของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองสอดคล้ องกับแผนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอวาระนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ ของ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริษัทฯ และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
วาระที่ 4.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื ้อ ขาย และแลกเปลีย่ นที่ดิน
2) ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ บริหารการขาย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทําการ และ
สิง่ ก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
วาระที่ 4.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ข้ อ 9.

ประกอบกิ จ การขนส่ งและการขนถ่ า ยสิน ค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนํ า้ ทางอากาศ ทั ง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั ้งรับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ข้ อ 10. ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทั ้งธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ข้ อ 11. ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั ้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
ข้ อ 12. ประกอบกิจการบริ การทางด้ านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทั ้งกิจการ
โฆษณา
ข้ อ 13. ประกอบธุ รกิ จ บริ ก ารรั บ คํ า้ ประกัน หนี ส้ ิน ความรับ ผิ ด และการปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาของบุค คลอื่ น
รวมทั ้งรับบริ การคํ ้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร และกฎหมายอื่น
ข้ อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทําการฝึกสอน
และอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
ข้ อ 18. ประกอบกิ จ การให้ บริ ก ารซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา ตรวจสอบ อั ด ฉี ด พ่ น นํ า้ ยากั น สนิ ม สํ า หรั บ
ยานพาหนะทุก ประเภท รวมทัง้ บริ ก ารติ ด ตัง้ ตรวจสอบ และแก้ ไขอุป กรณ์ ป้ อ งกัน วิ น าศภั ย ทุ ก
ประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื ้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทั ้งเอกสาร
ข้ อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ข้ อ 23. ป ระ ก อ บ กิ จ ก าร จั ด ห า บ ริ ก า ร แ ละ รั บ จ้ า งผ ลิ ต สื่ อ โฆ ษ ณ า ด้ า น วิ ท ยุ แ ล ะ โท รทั ศ น์
และการสือ่ สารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้ งทุกชนิด
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มี ผ้ ถู ือหุ้น รายใดมี ข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ เพือ่ ให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม ได้ พิจารณาแล้ ว และมี มติเป็ น เอกฉันท์ อ นุมัติแ ก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ ของบริ ษัท ฯ
และการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,563,208

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,563,208

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัทฯ ดําเนิ นการในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่ างไปจากที่ นายเกรี ยง
ไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์ เรื่ อง แผนการขายหุ้นของกิจการ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเดิมบริ ษัทฯ มีแผนจะเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บุคคลที่เข้ าข่ายกระทําการร่วม

(Concert Party) กับ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ซึ่งทรั พย์ สิน ส่วนใหญ่ เป็ นที่ ดิน เปล่า เพื่ อนํ ามาพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทฯ มีแผนที่จะเร่งยอดขายบ้ านในโครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ให้ หมดภายในปี นี ้ ซึ่งจะ
ทําให้ ปีนี ้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เป็ นไปตามเกณฑ์การขอพ้ นเหตุแห่งการเพิกถอน
อย่างไรก็ตาม การจําหน่ายบ้ านในโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ เป็ นไปอย่างล่าช้ า ขณะที่ต้นทุนในการดําเนิน
ธุรกิจค่อนข้ างสูง ทําให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การแก้ ไขเหตุแห่ง
การเพิ กถอนหลัก ทรัพย์ เป็ นผลสําเร็ จตามระยะเวลาที่ต ลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ”)
กําหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงตัดสินใจจําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (“STR”) ออกไปเพื่อหยุดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ ้นต่ อบริษั ทฯ ในอนาคต และเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทที่ดี มีศกั ยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามบริ ษัทดังกล่าวไม่เป็ น
กิจ การของกลุ่ม บุค คลที่เข้ า ข่า ยกระทํ าการร่ ว ม (Concert Party) กับ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ ซึ่งถื อ เป็ น การ
ดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่ได้ เคยระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ นายเกรียงไกร ศิระ
วณิชการ เรื่ อง แผนการขายหุ้นของกิจการ ดังนั ้นเพื่อให้ เป็ นไปตามขั ้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จึงเสนอวาระนี ้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีสาระสําคัญแตกต่างจากที่เคยระบุไว้ ดังนี ้
เดิม
แผนการขายหุ้นของกิจการ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
“ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้ อยละ 20 - 51 ขึ ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึ่งปั จจุบันยัง
ไม่ได้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทําการร่ วมกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ (Concert party) อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อ และบุคคลที่กระทําการร่ วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอํานาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ
75 ของสิทธิ อ อกเสียงของกิ จ การ ทัง้ นี ส้ ดั ส่วนการถือ หุ้น ในกิจ การของผู้ทํา คํ าเสนอซื อ้ และบุค คลที่ ก ระทํ า
ร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์อีกครั ้ง ซึ่งผู้ทําคําเสนอซื ้อ
และผู้กระทําการร่วมกันจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป”
แก้ ไขเป็ น
แผนการขายหุ้นของกิจการ
“ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้ อยละ 29”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี ้แจงเกี่ยวกับวาระนี ้
นายอภิสณ
ั ห องศ์ทวีเกียรติ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ชี ้แจงว่าหาก
มีการดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
สิ ้นสุด ระยะเวลารั บ ซื อ้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ดํ า เนิ น การในส่ว นที่ เป็ นสาระสําคั ญ
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
นายศัก ดิ์ชัย สกุลศรี ม นตรี สอบถามเพิ่ มเติม เกี่ย วกับ รายละเอีย ดการทํ าคํา เสนอซื ้อหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ หมดของ
กิจการ ของนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ในฐานะประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่าได้ ดําเนินการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งหมดของ
บริษัทฯ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 0.07 บาท ต่อหุ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นขายหุ้นให้ 241,405,300 หุ้น
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.22 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
เนื่องจากในวาระนี ้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียและไม่มีสทิ ธิ ออกเสียงในวาระนี ้ จึงขอออก
จากห้ องประชุม และขอให้ นายวัลลภ ศรี ไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมใน
การลงมติวาระนี ้แทนนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติให้ บริษัท ฯ
ดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรียงไกร ศิระวณิ ชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์
เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติให้ บริษัทฯ ดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
แตกต่างไปจากที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้น
ของกิจการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

14,498,058

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

14,498,058

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ทั ้งนี ้
ผู้ถื อ หุ้นที่ มี ส่วนได้ เสีย และไม่ มีสิท ธิ ออกเสีย งในวาระนี ้ ได้ แ ก่ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ ถื อ หุ้น ใน
สัดส่วนร้ อยละ 87.82
ประธานฯ ได้ เชิญนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ กลับเข้ าเป็ นประธานในที่ประชุม ตามเดิม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมด ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่ง
เป็ นการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะได้ ม าซึ่งโครงการอสังหาริม ทรัพ ย์

ภายใต้ การบริหารงานของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”) และ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
(“Rachaya”) (บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํ ากัด (“AFH”) อี ก ทัง้ บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะดํ า เนิ น ธุรกิ จ
พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยในบริ เวณกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มี
กํ า ลัง ซื อ้ สูง การเข้ าทํ า รายการซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดของ AFH จึง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนธุ รกิ จ ของ
บริ ษัทฯ และก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนั ้น จึงเสนอวาระนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัทฯ
เข้ า ทํ า รายการซื อ้ และรับ โอนกิ จการทัง้ หมด (Entire Business Transfer - EBT) ของ AFH รวมทัง้ การลงนามใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทั ้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน
ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชําระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท
ด้ วยหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ ไม่ ตํ่ากว่าราคา
ตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกํา หนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึก ษาการเงิน และไม่ ตํ่ากว่า หุ้นละ
1.00 บาท ทั ้งนี ้ AFH จะดําเนินการเลิกบริ ษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH
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อี ก ทั ง้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้ นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ และนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
การเข้ าทํ า รายการ เงื่อ นไขและรายละเอี ยดต่ า ง ๆ ในการเข้ าทํ า รายการซื อ้ และรับ โอนกิจ การทัง้ หมดของ AFH
ดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ
และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื ้อและรับโอน
กิจการทั ้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเข้ าลักษณะเป็ น การซื ้อหรื อรับโอนกิจ การของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษั ท
ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”)
นอกจากนั ้น นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ AFH
จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริ ษัทย่อย การรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงเข้ าข่าย
เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
เนื่องจากในวาระนี ้ นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ และ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กรรมการบริษัท เป็ นผู้มีส่วนได้
เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ จึงขอออกจากห้ องประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี ้แจงเกี่ยวกับวาระนี ้
ประธานฯ ขอให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH
นายอภิสณ
ั ห องศ์ทวีเกียรติ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ให้ ความเห็น
ต่อ การประเมิ น มูลค่ ายุติ ธรรมของหุ้นสามัญ ของ AFH ด้ ว ยวิ ธีก ารต่า ง ๆ โดยสามารถสรุ ป ผลการประเมิ นมูลค่ า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้ ดงั นี ้
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มูลค่ ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ก่ อนปรั บปรุ งทุนชําระแล้ ว

หลังปรั บปรุ งทุนชําระแล้ ว

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วิธีมลู ค่าทางบัญชี

182.22

501.22

วิธีปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี

313.82

632.82

N/A

N/A

- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

257.39 - 269.60

576.39 - 588.60

วิธีผลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ

172.87 - 241.70

491.87 - 560.70

วิธีการประเมิน

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกําไร

ซึง่ ที่ ป รึกษาทางการเงิ นอิ สระเห็น ว่า วิธีผลรวมมูลค่า ของแต่ละธุรกิจ เป็ น วิธีก ารที่ เหมาะสมในการประเมิ น
มูลค่า ยุติ ธรรมของหุ้นสามัญของ AFH โดยวิ ธีผลรวมมูลค่ าของแต่ละธุ รกิ จ เป็ น การประเมิน มูลค่ าโครงการและ
สินทรัพ ย์ ของ AFH และบริ ษัทย่อยของ AFH ซึ่งโครงการและสินทรัพย์ ต่าง ๆ จะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกันไป
ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการและสินทรัพย์ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะเลือกใช้ วิธีการประเมินที่เหมาะสม จึง
ทําให้ การประเมิน มูลค่าด้ วยวิธีผลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของโครงการและสินทรัพย์ ของ
AFH และบริ ษัทย่อยของ AFH ได้ ดีกว่าวิธีอื่น และสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ได้ อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระ เห็ น ว่า มูลค่า ยุติ ธรรมของหุ้น สามัญของ AFH หลังปรับ ปรุ งทุน ชํา ระแล้ ว อยู่ที่
ระหว่าง 491.87 ล้ านบาท และ 560.70 ล้ านบาท ดังนั ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเทียบเท่าระหว่าง
0.65 บาทต่อหุ้น ถึง 0.74 บาทต่อหุ้น ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงิน อิสระ ซึ่งเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น จะพบว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
อีกทั ้ง มีข้อดีหลักของการเข้ าทํารายการ ดังนี ้
-

เนื่องจากบริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนให้ แก่ AFH สําหรับการโอนกิจการให้ แก่บริษัทฯ ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ดังนั ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อเข้ า
ทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

-

ภายหลังการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน AFD และ Rachaya จะมีสถานะ
เป็ น บริ ษัท ย่อยของบริ ษัท ฯ โดย AFD และ Rachaya มี โครงการระหว่างการพัฒ นาจํ านวน 4 โครงการ
ได้ แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย (2) โครงการไวโอ แคราย 2 (3) โครงการวนา เรสซิ เดนซ์ และ (4)
โครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 รวมถึงที่ ดิน รอการพัฒ นา ซึ่งจะช่วยเพิ่ มโอกาสในการสร้ างรายได้ และ
กําไรของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายของประเภทอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทั ้งแนวราบ
และแนวสูง การขยายกลุ่มฐานลูกค้ าให้ กว้ างขึ ้นตั ้งแต่ระดับราคา 2 ล้ านบาท ไปจนระดับราคา 30 ล้ าน
บาท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
-

ปั จจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับหลักทรัพย์ ใหม่ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2562 เพื่อให้ ห้ นุ สามัญของบริษัทฯ กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยที่บริ ษัทฯ สามารถ
ขอขยายระยะเวลาสําหรับช่วงดําเนินการให้ มี คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ 1 ครั ้ง เป็ นระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติหลัก ดังนี ้
1. มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ หรือไม่ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกํ า ไรสุท ธิ จากธุรกิจ หลัก เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อ ติ ด ต่ อ กัน 4 ไตรมาส ไม่ ต่ํ ากว่า 10 ล้ า นบาท
สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ หรื อไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการ
จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4.35 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสําหรับงวด
เก้ าเดือนจํานวน 23.35 ล้ านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับหลักทรัพย์ ใหม่ อย่างไรก็ตาม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คาดว่าภายหลังการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษั ท ฯ จะมี ส่ว นของผู้ถื อหุ้น มากกว่า 300 ล้ านบาท โดยพิจ ารณาจากส่ว นของผู้ถื อหุ้น ของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุ งทุนชํ าระแล้ วจํ านวน 319.00 ล้ านบาท ซึ่งเท่า กับ 501.22
ล้ านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาํ หรับการกลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตามข้ อด้ อย และความเสีย่ งหลักของการเข้ าทํารายการมีดงั นี ้
-

การที่บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ให้ แก่ AFH จะส่งผลกระทบต่ อ
สัดส่วนการถือหุ้นและส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้นปั จจุบันของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือ
หุ้น และส่วนแบ่งกําไรลดลงร้ อยละ 67.04

-

ในกรณีที่โครงการภายใต้ การพัฒนาของ AFD และ Rachaya ไม่เป็ นไปตามแผน เช่น การขายล่าช้ า การ
ก่อ สร้ างล่า ช้ า และต้ น ทุน พัฒ นาสูงกว่าที่ ป ระมาณการไว้ เป็ น ต้ น ก็ อาจทํ า ให้ ผลการดํ าเนิ น งานของ
โครงการที่รับโอนมาไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง

-

หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญ
หรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ได้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็จะไม่สามารถเข้ าซื ้อ
ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ซึ่ง อาจเกิ ด จากความเสี่ย งต่ า ง ๆ เช่ น ผลการดํ า เนิ น งานไม่ เป็ นไปตามที่
คาดหวั ง ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถสร้ างกํ า ไรสุท ธิ ใ ห้ เป็ นไปตามเกณฑ์ การมี ระบบควบคุ ม ภายในที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอซึง่ จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินสามารถสังเกตได้ ว่า AFH AFD
และ Rachaya ยังขาดระบบควบคุมภายใน ทําให้ ไม่สามารถเรี ยกเอกสารเพื่อตรวจสอบได้ ครบถ้ วน เป็ น
ต้ น

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการ ประกอบกับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ และความเหมาะสมทางด้ านราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

AFD จะชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน 300 ล้ านบาทเมื่อไหร่ AFD ชําระด้ วยรู ปแบบใด นําเงินที่ได้ รับ
จํานวนดังกล่าวไปทําอะไร และมีหลักฐานการชําระเงินหรือไม่
ประธานฯ ตอบ AFD ชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน 300 ล้ านบาท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยรับ
ชําระเป็ นเงิน สดและได้ นําเงิน ชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุน ดังกล่าวไปชําระหนี ส้ ิน ของกิ จการและใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ าได้ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ ว
ดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว

-

ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ประเมินราคาที่ ดิน และวันเข้ าทํารายการ จะมี ผลกระทบต่อราคาที่ดิ น
หรื อไม่ เพราะเหตุใดจึงว่ าจ้ างผู้ประเมิน มูลค่าสินทรัพย์ รายเดี ยว และผู้สอบบัญชีได้ เข้ ามาตรวจสอบ
ราคาประเมินมูลค่าสินทรัพย์แล้ วหรือไม่
ประธานฯ ตอบ ในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมามูลค่ าของที่ดิน เพิ่ มสูงขึ ้นซึ่งก่ อประโยชน์ ให้ แก่ บริ ษัท ฯ
และผู้ถื อ หุ้ น ส่ว นในการประเมิ น มูลค่ า ที่ ดิ น บริ ษั ท ฯ ได้ ว่ า จ้ า ง บริ ษั ท เอ็ ด มัน ด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพ ย์ สนิ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั ้ง บริ ษัทฯ ได้ ประเมินมูลค่าที่ดินภายดังกล่าวโดยทีมงานของ
บริษัทฯ เอง ทั ้งนี ้บริษัทฯ ได้ พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าที่ดินของ บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จํากัด แล้ วพบว่ามีความเหมาะสมแล้ ว ในส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้ ามาตรวจสอบ
ภายหลังจากการรับ โอนกิจการแล้ วเสร็ จ โดยในปั จจุบัน บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ถือครองที่ ดินดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ จึงยังไม่มีหน้ าที่เข้ าไปตรวจสอบ

-

โครงการทีอ่ ุดรธานีของ STR ไม่ประสบความสําเร็ จ และมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าโครงการของ Rachaya ที่จะ
ได้ มาจะประสบความสําเร็จ
ประธานฯ ตอบ สถานที่ตั ้งโครงการสิทธารมย์อยู่ในแนวเสียงเครื่ องบิน การสร้ างเสร็ จมานาน และการตั ้ง
ราคาขายไว้ สงู ทําให้ โครงการขายออกได้ ช้า โดยขายได้ เฉลีย่ เดือนละ 1 หลัง นับตั ้งแต่โอนบ้ านหลังแรก
เมื่ อเดื อนธัน วาคม 2559 ปั จ จุบัน ขายได้ 21 หลัง จากทัง้ หมด 42 หลัง และราคาขายก็ลดลงเรื่ อยมา
เนื่องจากต้ องทําการส่งเสริมการขาย ขณะที่สภาพบ้ านก็เก่าลงเรื่ อย ๆ และการรับประกันสิ่งปลูกสร้ าง
จากผู้รับเหมาก็เริ่มหมดลง จึงทําให้ มีภาระค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Rachaya มี
ทีม ผู้บ ริ ห ารเป็ น คนท้ อ งถิ่ น ในจังหวัด อุดรธานี และมี ประสบการณ์ พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในจังหวัด
อุด รธานี ม ากกว่ า 20 ปี โดยโครงการของ Rachaya เริ่ ม รั บ รู้ รายได้ แ ล้ วในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง และมี อัต ราส่ ว นกํ า ไรขั น้ ต้ น ค่ อ นข้ า งสูง ส่ง ผลให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ แม้
โครงการทั ้งสองจะอยู่ที่จังหวัดเดียวกัน แต่ทําเลที่ตั ้งแตกต่างกัน ต้ นทุนแตกต่างกัน ผลการดําเนินงานจึง
แตกต่างกัน

-

เพราะเหตุใดจึงเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ STR ซึ่งมีราคาสูง อนุมัติรายการไปได้ อย่างไร จะดําเนินการ
เอาผิดกับกรรมการชุดก่อนหรือไม่

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ประธานฯ ตอบ เมื่อปี 2559 กรรมการบริ ษัท ณ ขณะนั ้น ต้ องการเร่ งแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนโดยซื ้อ
กิจการของ STR จากบริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ด้ วยราคาค่อนข้ างสูง ทําให้ บริษัท
ฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่อง ด้ วยความห่างไกลในการบริ หารจัดการ ส่งผลให้ เกิดการรั่วไหล แต่การลงทุนครัง้
นั ้นได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ถึงแม้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะให้ ความเห็นต่อผู้ถือ
หุ้นว่าไม่ควรอนุมัติการเข้ าทํารายการ เนื่อ งจากราคาไม่เหมาะสมก็ ตาม การซื ้อสินทรัพ ย์ ที่ราคาสูงนัน้
เกิดจากความเร่ งรี บ และคาดการณ์ ในเชิงบวกมากเกินไป ไม่ได้ เกิดจากการทุจริ ตหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง ที่จะสามารถเอาผิดกับคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในขณะนั ้นได้
ในขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทชุดปั จจุบนั ทุกท่านพึง่ เข้ ามารับตําแหน่งในปี 2561 ไม่มีสว่ นรู้เห็นกับการ
เข้ าทํารายการดังกล่าว ได้ อาสามาแก้ ไขปั ญหาให้ บริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
-

โครงการของ Rachaya ที่อดุ รธานีสร้ างเสร็จหรือยัง รับโอนมาแล้ วรับรู้รายได้ เลยหรือไม่
ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ ตอบ โครงการ รชยา บ้ านช้ าง 1 พัฒ นาแล้ วสามารถขายและรับโอนทัง้ โครงการได้

ภายใน 1 ปี ซึ่งปั จจุบันโครงการที่ 2 เริ่ มมีการทยอยโอน พร้ อมทั ้งมี ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog)
และ ที่ดิน ค่อนข้ างเยอะเพื่อสร้ างรายได้ รองรับค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนาที่ดินส่วนที่เหลือ
-

ภายหลังจากการทํ ารายการ บริ ษั ทใดจะทํ า การปิ ดกิ จ การ ลูก ค้ าที่ มี สญ
ั ญาผูก พัน กับ บริ ษั ท ที่ จ ะเลิก
กิจการจะเป็ นอย่างไร ดอกเบี ้ยทีไ่ ด้ รับจากสถาบันการเงินจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่
ประธานฯ ตอบ รายการนี เ้ ป็ น เพี ย งการเปลี่ย นแปลงผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท โดย AFH เป็ น เพี ย ง Holding

company จะจดทะเบีย นเลิกกิจ การ บรรดานิติ กรรมสัญญาต่าง ๆ จะผูก พันอยู่ที่ AFD และ Rachaya
ตามเดิม ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี ้
-

เพราะเหตุใดจึงเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการ AFH ซึง่ เป็ นบริษัทแม่และก่อตั ้งหลังบริ ษัทย่อยได้ แก่ AFD และ
Rachaya เพราะเหตุใดจึงไม่ซื ้อ AFD และ Rachaya โดยตรงเลย
ประธานฯ ตอบ ผู้ถือหุ้นของ AFH จัดตั ้ง AFH เพื่อประโยชน์ ทางภาษี อากร และความสะดวกในการเข้ า
ทํารายการเนื่องจากหากโอนสัญญา ที่ดิน และสิทธิ ประโยชน์ ต่าง ๆ เป็ นชื่อของบริ ษัทฯ โดยตรงจะเกิด
ความยุ่งยาก และค่าใช้ จ่าย ๆ จํานวนมาก จึงตั ้ง AFH มาถือหุ้น AFD และ Rachaya เอาไว้ โดยผู้ถือหุ้น
ก็ยงั ถือหุ้นใน AFH ตามเดิม ทําให้ การรับโอนกิจการของ AFH เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วและไม่มีค่าใช้ จ่าย
ทางภาษี อากร

-

AFH พึ่งจัดตั ้งไม่ครบปี และมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กําหนดหรื อไม่ มีงบการเงินเดี่ยว
และงบการเงินรวมหรือไม่ ถ้ าไม่มีงบการเงินคุณสมบัติจะครบถ้ วนตามเกณฑ์เพื่อให้ กลับเข้ ามาซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ไหม
ประธานฯ ตอบ บริษัทฯ ได้ ว่าจ้ าง บริษัท DIA ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เข้ าไปตรวจสอบงบการเงิน
กรณีพิเศษ (Due Diligence) ของ AFH AFD และ Rachaya โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
และได้ เปิ ดเผยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ในส่วนของการกลับเข้ ามาซื ้อขายนั ้น แม้ ว่าบริษัท AFH
จะเลิกกิจการไปแต่เนื่องด้ วยขนาดของกิจการที่รับโอนเข้ ามามีขนาดใหญ่กว่าบริ ษัทฯ ทําให้ ในทางบัญชี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริษัทฯ เป็ นผู้ถูกซื ้อและ AFD เป็ นผู้ซื ้อ ดังนั ้นในการทํางบการเงินรวมบริษั ทฯ จะกลายเป็ นบริษั ทย่อย
ของ AFD ซึง่ ในการนับผลการดําเนินงานก็จะสามารถนับย้ อนหลังได้ เสมอหนึง่ ว่าบริษัทฯ เป็ นบริษัทย่อย
มาตั ้งแต่ต้นงวด ในส่วนผลการดําเนินงานของปี 2561 บริ ษัทฯ จะยังมีผลขาดทุนอยู่ แต่ในปี 2562 คาด
ว่าจะมีกําไรเพียงพอในการกลับ เข้ ามาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยดูได้ จากยอดจองบ้ านปั จจุบัน
เมื่อลูกค้ ารับโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ ก็สามารถรับรู้ รายได้ ได้ ทนั ที ซึ่ง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ พอคาดการณ์ได้
ว่า ปี หน้ า จะมี กํ า ไรสุท ธิ เพี ย งพอ ในการยื่ น ขอกลับ เข้ า มาซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ได้ ส่ วนเรื่ อ ง
พัฒนาการของบริ ษั ทฯ ตั ้งแต่กรรมการชุดปั จจุบันเข้ ามาก็พ ยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาในอดีต ซึ่ง
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ประกาศว่า บริ ษัทฯ แก้ ไขเหตุเพิกถอนในกรณีสว่ นผู้ถือ
หุ้นตํ่ากว่าศูนย์ได้ แล้ ว ส่งผลให้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างช่วงดําเนินการให้ มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อ
ขาย (Resume Stage) และ พยายามเร่งดําเนินงานเพื่อให้ ผลการดําเนินงานดีเพื่อจะได้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อ
กลับมาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ อะไรที่เคยเป็ นปั ญหาในอดีต บริ ษัทฯ ก็พยายามแก้ ไข หรื อตัด
ออกไป เช่น STR ที่มีผลการดําเนินการขาดทุนก็จะขายออกไป แต่หากพบธุรกิจที่ดี มีกําไร บริษัทฯ ก็จะ
ซื ้อเข้ ามา และบริษัทฯ ขอให้ คํามัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นว่าจะบริหารบริษัทฯ ด้ วยหลักธรรมาภิบาล
-

AFD มีที่ดินรอการพัฒนาเยอะ อีกทั ้งเป็ นที่เปล่าเสียส่วนมาก มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร จะใช้ เงินทุน
จากที่ไหนมาพัฒนาที่ดินเปล่าที่ยงั ไม่พัฒนา มั่นใจได้ อย่างไรว่าซื ้อหุ้นของ AFD เข้ ามาแล้ วจะไม่ต้องขาย
ที่ดินที่ยงั ไม่พฒ
ั นาเพราะไม่มีเงินทุนในการพัฒนาต่อ
นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ ตอบ AFD ได้ รับการสนับ สนุนเงินทุนจากสถาบัน การเงินเป็ นอย่ างดี กล่าวคื อ

สามารถกู้เพื่อมาพัฒนาได้ ในอัตราส่วนที่สงู อย่างไรก็ตาม AFD มีเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อพัฒนา
ด้ วย โดยโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ เปิ ดตัวมาแล้ วกว่า 3 เดือน ด้ วยการเป็ นโครงการบ้ านเดี่ยวบนเนื ้อที่ดิน
19 ไร่ ซึง่ ดําเนินการก่อสร้ างก่อนเปิ ดตัวโครงเป็ นเวลานาน ส่งผลให้ การสร้ างระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
คืบหน้ าไปมากแล้ ว และมีตวั บ้ านพร้ อมงานระบบไฟแล้ วเสร็ จหลายหลัง มีบ้านตกแต่งภายในสําเร็จแล้ ว
จํานวน 2 หลัง เนื่องจากเป็ นบ้ านตัวอย่าง
เนื่องจากโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ได้ มีการเปิ ดตัวโครงการและมียอดจองพร้ อมทําสัญญา จํานวน 27
หลังจากทัง้ หมด 62 หลัง ในระยะเวลากว่ า 3 เดือ น ซึ่งถื อว่ าประสบความสํา เร็ จ ทางสถาบันการเงิ น
เล็งเห็นว่าโครงการได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี อีกทั ้งความสําเร็ จจากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาทั ้งของ
AFD และ Rachaya สถาบันการเงินจึงเสนอวงเงินเพิ่มให้ แก่โครงการที่สร้ างแล้ ว และเริ่ มขายแล้ ว ซึง่ จะ
ได้ รับเงินจากส่วนนี ้เป็ นเหมือนการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เพื่อใช้ มาเป็ นส่วนทุนของผู้ถือหุ้นในการลงทุน
ในที่ดินรอการพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งเงินส่วนนี ้จะไม่ใช่สินเชื่อโครงการ (Project finance) ของโครงการใหม่
แต่เป็ นเหมือน รี ไฟแนนซ์ ของโครงการที่มีอยู่แล้ วเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ของผู้
ถือ หุ้น ในพัฒ นาโครงการเพิ่ มเติ มได้ โดยมีที่ ดิน รอการพัฒ นา 16 ไร่ ซึ่งอยู่ใ กล้ กับ โครงการ วนา เรสซิ
เดนซ์ ขนาด 19 ไร่ ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ส่วนโครงการที่อดุ รธานีที่ได้ มีการโอนตั ้งแต่ไตรมาสที่
3 ของปี นี ้แล้ ว และเป็ นโครงการที่มีผลประกอบการและส่วนต่างกําไรค่อนข้ างสูง ส่งผลให้ กําไรจากการ
โอนบ้ านสามารถนํามาใช้ ในการพัฒนาที่ดินต่อได้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
นายฐิ ติ วัฒ น์ คูวิ จิ ต รสุวรรณ กล่าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า จากแผนการบริ ห ารแหล่ง เงิน ทุน เพื่ อ พัฒ นาโครงการ
ข้ างต้ น ปั จ จุบัน คาดว่า ทั ้ง 2 โครงการจะมีแ หล่งเงิน ทุนเพี ยงพอ แต่ อย่ างไรก็ ต ามธรรมชาติข องธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ จะมีการลงทุนและเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทฯ จําเป็ นจะต้ องใช้ เงินทุนและเพิ่มทุน
ก็อาจจะต้ องเรียนเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื ้อและ
รับโอนกิจการทั ้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮ
ลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสิน ทรัพย์ ของบริ ษั ทฯ และรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,476

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

31

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ประธานฯ ได้ เชิญนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กลับเข้ าเป็ นกรรมการในที่ประชุม ตามเดิม
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และแก้ ไขหนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4.
เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 370,163,587 บาท

เป็ นจํานวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ทั ้งหมดของ AFH และอนุมัติ แก้ ไขหนังสือบริค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบี ยนของบริษั ทฯ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,123,000,000

บาท

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

บาท

(หนึง่ บาท)

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

-

หุ้น

( - หุ้น)”

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไข
หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,507

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจัด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอขายให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจํากั ด แก่ บ ริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํากั ด เพื่ อเป็ นการชํ าระค่ าตอบแทน ในการโอน
กิจการทัง้ หมดของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวนไม่

เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แก่ AFH ในราคาเสนอขาย
ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่า
กว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน ให้ กับ AFH ในการโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กับบริ ษัทฯ แทนการ
ชําระด้ วยเงินสด โดยเมื่อ AFH เลิกกิจการและชําระบัญชี หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ต่อไป

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
อีกทัง้ เสนอต่ อที่ ประชุม วิสามัญ ผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อ ขออนุมัติ มอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
กําหนดราคาเสนอขายหุ้น เพิ่ มทุน ตามกรอบดังกล่าวข้ า งต้ น และให้ มี อํา นาจกระทํ าการใด ๆ ที่จํ าเป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ AFH ข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนด เวลา วัน และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญา และ/หรื อ
เอกสาร คําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใด
อันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ า งต้ น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
-

ภายหลังการทํารายการ ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เกินกว่าร้ อยละ 50 หรือไม่ และจะต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทั ้งหมดของกิจการ (Tender Offer) หรือไม่
ประธานฯ ตอบ ผู้ ถื อ หุ้ นกลุ่ม ใหม่ จะเข้ า มาถื อ หุ้ นประมาณร้ อยละ 67 โดยจะต้ องทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทั ้งหมดตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

-

มัน่ ใจได้ อย่างไรว่าเมื่อบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามเกณฑ์ แล้ วจะมีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขายได้
ประธานฯ ตอบ คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขายมีทั ้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ กําไรสุทธิเป็ นเกณฑ์เชิง
ปริมาณ ซึง่ บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถผ่านเกณฑ์ เชิงปริมาณได้ ส่วนเกณฑ์ เชิงคุณภาพในปี 2562 บริ ษัทฯ
จะมี ก ารจัดระบบควบคุม ภายใน ให้ เป็ น ไปตามคุณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ ใหม่ เพื่ อ ยื่ น
กลับมาซื ้อขายในต้ นปี 2563

-

มีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เพียงพอหรื อไม่ จะทําการเพิ่มทุนก่อนยื่นกลับ
เข้ ามาซื ้อขายอีกไหม เพื่อให้ ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมหรือไม่

-

ประธานฯ ตอบ ภายหลังจากการรับโอนกิจการ สัดส่วนการถือหุ้นของนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ และ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะถือหุ้นรวมกันประมาณร้ อยละ 75 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด และมีการ
กระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น รายย่อยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 15 ของหุ้น ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ซึง่ ถือว่ า
เพี ยงพอ โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะรับเรื่ องการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้ แ ก่ผ้ ถู ือ หุ้นเดิม ไว้
พิจารณา แต่ทั ้งนี ้ต้ องพิจารณากระแสเงินสดในการดําเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีความจําเป็ นต้ องออกเพิ่ม
ทุนหรือไม่ควบคู่กนั ไปด้ วย

-

ภายหลังจากการทํารายการ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นเท่าไหร่ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E ratio)
เป็ นเท่าไหร่
ประธานฯ ตอบ ภายหลังจากการทํารายการ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้ านบาท จากทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแล้ วทั ้งสิ ้น 1,123 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
-

มีข้อบังคับของสถาบันการเงินในการคงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน หรือไม่ ลูกค้ าของโครงการที่อดุ รธานีเป็ น
ลูกค้ ากลุม่ ใด โครงการตั ้งใกล้ กบั สถานที่สาํ คัญที่ไหน พื ้นที่ใช้ สอยภายในบ้ านมีขนาดเท่าไหร่
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ตอบ สถาบันการเงินกําหนดอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไว้ ไม่เกิน 4 เท่า โดยปล่อยกู้
ให้ บริษัทย่อยของ AFH เนื่องจากเล็งเห็นว่าโครงการของบริษัท มุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าซื ้อเพื่ออยู่จริงอาศัยจริ ง
(Real demand) ไม่ใช่การเก็งกําไร
ลูกค้ าของโครงการที่อุดรธานีเป็ นลูกค้ าข้ าราชการร้ อยละ 50 ส่วนอีกร้ อยละ 50 เป็ นลูกค้ าชาวอุดรธานีที่
ทํางานในกรุ งเทพมหานคร โครงการตั ้งอยู่เส้ นรอบในใกล้ กับสนามบิน โครงการที่อุดรธานีเป็ นโครงการ
บ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝดพื ้นที่ใช้ สอยภายในบ้ านมีขนาด 120 ตารางเมตร

เนื่องจากในวาระนี ้ นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการบริษัท เป็ นผู้มีส่วนได้
เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ จึงขอออกจากห้ องประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แก่ AFH เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน ในการโอน
กิจการทั ้งหมดของ AFH โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํ า กั ด แก่ บ ริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํ า กั ด เพื่ อ เป็ นการชํ า ระ
ค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั ้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

339,649,507

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

339,649,507

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

-

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เชิญนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กลับเข้ าร่ วมประชุมตามเดิม
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจําหน่ ายไปซึ่ งหุ้ น สามั ญ ทั ง้ หมดของบริ ษั ท สิ ท ธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์
จํากัด ซึ่งเป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้ แถลงว่า เนื่องจาก STR มีผลประกอบการขาดทุนตั ้งแต่ปี 2559 ถึงปั จจุบัน ประกอบกับบริ ษัทฯ มี
หนี ้สินที่จะถึงกําหนดชําระในช่วงต้ นเดือนมกราคม 2562 จํานวน 48,000,000 บาท และเงินกู้ยืม จากกรรมการอีก

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
จํานวน 80,000,000 บาท บริ ษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้ องจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR จํานวนทั ้งสิ ้น 39,998
หุ้น คิด เป็ น สัดส่วนร้ อ ยละ 100 ออกไปโดยเร็ ว ซึ่งหากไม่ มีผ้ ูใดประสงค์ จะซื ้อหุ้น STR ในราคาสูงกว่าหรือ เท่ากับ
129,000,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ จะรับซื ้อไว้ เองที่ราคา 129,000,000 บาท
อี ก ทั ง้ ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้ นายฐิ ติ วัฒ น์
คูวิจิ ต รสุวรรณ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การ กํ า หนด เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในการเข้ า ทํ า รายการ
จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
การจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เข้ าลักษณะเป็ นการขายหรื อโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่
สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

เงินจํานวน 129 ล้ านบาท จะนําไปใช้ หนี ้ทั ้งจํานวนหรือบริษัทฯ จะได้ รับเป็ นเงินสดจํานวนเท่าไหร่ เพราะ
เหตุใดไม่ให้ บริ ษัทฯ ค้ างชําระหนี ้ก่อนแล้ วให้ AFH เข้ ามาซื ้อบริ ษัทฯ พร้ อมหนี ้ไป การทํารายการนี ้เอื อ้
ประโยชน์ ให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ แต่เพียงผู้เดียวหรื อไม่ ปิ ดรับข้ อเสนอภายในวันที่ 25 ธันวาคม
2561 เพื่อต้ องการเร่งให้ การทํารายการภายในปี นี ้หรือไม่
ประธานฯ ตอบ ในท้ ายที่สดุ เงินทั ้งหมดจํานวน 129 ล้ านบาท จะถูกนําไปชําระหนี ้ ส่งผลให้ หนี ส้ ินของ
บริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี ้ที่จะถึงกําหนดชําระบริษัทฯ ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ รับการขยาย
ระยะเวลาชํ า ระคื น หนี ห้ รื อ ไม่ ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ จํ า เป็ น ต้ อ งหาเงิ น มาชํ า ระหนี โ้ ดยการขายเงิน ลงทุ น
ทั ้งหมดใน STR ออกไป ซึ่งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ เสียพิจารณาแล้ วราคาเสนอขายเงินลงทุนทั ้งหมด
ใน STR มี ค วามเหมาะสม ประกอบกับ ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระก็ ป ระเมิ น แล้ ว ว่ า ราคานี ม้ ี ค วาม
เหมาะสม ใกล้ เคียงราคายุติธรรมจึงให้ ความเห็นว่าเป็ นการทํารายการที่ผ้ ถู ือหุ้นควรอนุมัติ
ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ ต้องการซื ้อ STR เพราะบริษัทมีผลขาดทุนมาโดยตลอด แต่
เพื่ อต้ องการให้ บ ริ ษั ทฯ สามารถเดิน หน้ าแก้ ไขเหตุแห่งการเพิ กถอนได้ จึงเป็ น เหตุที่ มาของการซื ้อเงิ น
ลงทุนใน STR เป็ นของส่วนตัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ กําหนดเงื่อนไขไว้ ว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561
หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่านทางบริ ษัทฯ และเสนอราคาที่
ดีกว่าหรื อเท่ากับที่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เสนอ คณะกรรมการบริษั ทจะขายหุ้นของ STR ให้ แ ก่
บุคคลดังกล่าว แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีใครยื่นข้ อเสนอเข้ ามา การที่กําหนดให้ ปิดรับข้ อเสนอซื ้อหุ้นภายในปี
2561 เนื่องจากต้ องการขายเงินลงทุนออกภายในปี นี ้ เพื่อหยุดผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่บริษัทฯ ในปี
หน้ า และเพื่อให้ บริษัทฯ เริ่มมีกําไรตั ้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เป็ นต้ นไป

-

ภายหลังการทํารายการผู้ถือหุ้นกลุม่ ใหม่จะแต่งตั ้งกรรมการเพิ่มหรือไม่
ประธานฯ ตอบ ยังไม่มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างกรรมการบริษัท
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นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
-

เพราะเหตุใด AFH มี เงื่อ นไขการเข้ า ทํ ารายการให้ Rachaya ซึ่ง จะเข้ า มาเป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ
รับจ้ า งเป็ นผู้ดําเนิ นการขายบ้ านที่เหลืออยู่ในโครงการของ STR โดยได้ รับค่ าตอบแทน ร้ อยละ 6 ของ
ราคาขายบ้ าน
ประธานฯ ตอบ Rachaya จะรับจ้ างบริ หารการขายโครงการของ STR ถึง 30 มิถนุ ายน 2562 เนื่องจาก
เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ ้น เนื่องจากข้ าพเจ้ าจะถือหุ้นของ STR
ในนามส่วนตัว และเป็ นประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมี Rachaya เป็ นบริ ษัทย่อย อีกทั ้งบริ ษัท ฯ
สามารถสร้ างรายได้ เพิ่มจากการบริ หารการขายโครงการของ STR โดยไม่ต้องจ้ างคนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
จะไม่เกิดการแข่งขันทางการขายเนื่องจากทั ้ง 2 โครงการมีที่ตั ้งที่ ราคา และกลุม่ ลูกค้ าที่แตกต่างกัน

-

ในการทําคําเสนอซื ้อของผู้ถือหุ้นกลุม่ ใหม่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการจะขายหุ้นออกไปหรือไม่ และจะ
ยังบริหารบริษัทฯ ต่อไปหรือไม่
ประธานฯ ตอบ ส่วนตัวจะไม่ขายหุ้นออกไป และได้ ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นแล้ ว ทั ้งนี ้จะ
ดํา รงตํ าแหน่ งประธานกรรมการบริ ษั ท โดยมี ภ ารกิ จ หลัก เพื่ อ ช่ว ยผลักดัน ธุรกิ จให้ กับ บริ ษั ท ฯ และให้
บริษัทฯ สามารถพ้ นเหตุแห่งการเพิกถอน กลับเข้ ามาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครั ้ง

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

เนื่ องจากนายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เป็ นกรรมการในกลุ่ม บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จะมี เวลาทุ่ม เทให้
บริษัทฯ เต็มที่หรือไม่ และทําไมไม่ซื ้อหุ้นของบริษัทฯ ในนาม บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล
ลิ ้งค์ จํากัด
ประธานฯ ตอบ ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท ไม่ได้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่เต็ม เวลา จึงไม่ได้ ใช้ เวลามาก ไม่
เหมือนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลา โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้
ถัดไป จะมีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลอื่นเข้ าเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
การลงทุนซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ของข้ าพเจ้ ากระทําในนามส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริษัทแคปปิ ตอล
ลิ ้งค์ อีกทั ้ง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด ไม่ได้ มีนโยบายลงทุนในลักษณะนี ้

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น
สามัญทั ้งหมดของ STR ซึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอ
เนื่องจากในวาระนี ้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในฐานะประธานฯ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้ จึงขอออกจากห้ องประชุม และขอให้ นายวัลลภ ศรีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุมในการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั ้งหมดของบริ ษัท สิทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษั ทฯ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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