บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุม วิส ามัญผู้ถอื หุ้น ของบริษัท ครัง* ที+ 1/2560
เวลาและสถานที+
ประชุมเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสวนหลวงบอลรูม ชัน( 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที
333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที+เ ข้ าประชุม
1. นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน
2. นายจีเซียง ไล่
3. นายซือลุน๋ กัว
4. นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน
5. นายกิตชิ ยั วงษ์ เจริ ญสิน
6. นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน
7. รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์
8. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
9. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม
ผู้บ ริห าร
นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ที+ป รึก ษาทางการเงิน
นายพายุพดั มหาผล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ที+ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระ
นางปิ ยะภา จงเสถียร

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอส CD แอดไวเซอรี จํากัด

ที+ป รึก ษากฎหมาย
นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพฒ
ั น์

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด

เริ+ม การประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 43
ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 17,438,791 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
(
26,399,995 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.06 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(
ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว และได้ ชี (แจงข้ อปฏิบตั ิสําหรับการ
ประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมดังนี (
1. บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) เพือความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงใน
การประชุม
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2. ผู้ถือหุ้นหนึงรายมีคะแนนเสียง เท่ากับจํ านวนหุ้นทีถือ หรื อได้ รับมอบฉันทะมา คือ หนึงหุ้น เท่ากับหนึงเสียง สามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ หรื อรับมอบฉันทะ
มา โดยใช้ บตั รลงคะแนนทีถือหุ้นได้ รับตอนลงทะเบียน
3. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี (มีจํานวนทังสิ
( (น 6 วาระ และมีวาระทีมีความเกียวข้ องกันได้ แก่ วาระที 2 ถึง วาระที 5 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี (
วาระที 2
พิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
(
ษัท แพงโกลิน เซฟตี ( โปรดักส์ จํากัด (Entire Business
Transfer) รวมทังการเข้
(
าลงนามในสัญญาทีเกียวข้ อง ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการ
ทีเกียวโยงกันของบริ ษัท
วาระที 3
พิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจํานวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
263,999,950 บาท เป็ นจํานวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นเพิมทุนจํานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่า
หุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที 4
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ซึงเข้ าข่าย
เป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท
วาระที 5
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ
3. เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ดังนัน( ในการพิจารณาอนุมตั ิ เรื องตามวาระที 2 ถึง วาระที 5 จะถือเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน โดยหากเรื องในวาระใดวาระ
หนึงไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื องอืนๆ ทีได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอืนๆ ต่อไป โดย
จะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื องต่างๆ ตามทีปรากฏในรายละเอียดวาระที 2 ถึง วาระที 5 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิทีประชุมผู้
ถือหุ้น
ในการลงมติในวาระที 2 – 5 นี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
(
้ ถือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ซึงได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง
จํากัด และบุคคลในกลุม่ วงษ์ เจริ ญสินตามรายชือในข้ อ 8.2 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียว
โยงกันของบริ ษัท สิงทีส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
4. ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อ
เห็นด้ วยตามจํานวนเสียงของท่าน ต่อมติทีนําเสนอ สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนทีบริ ษัทจัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าทีไปเก็บบัตรลงคะแนน
5. ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
(
และส่วนที
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย สําหรับผู้ทีออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ( ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน
และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ (นการประชุม ทังนี
( ( การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง( นี ( เป็ นการลงคะแนน
แบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ
6. ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ องกับระเบียบวาระนันๆ
( ตาม
ความเหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีต้ องการซักถามพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุชือนามสกุลให้ ชดั เจนทุกครัง( เพือทางบริ ษัท
จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง และการสอบถามหรื อแสดงความเห็นตรงวาระ และอย่างกระชับ
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เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอืนได้ ใช้ สิทธิด้วย ทังนี
( ( หากผู้ถือหุ้นมีคําถามไม่ตรงกับวาระทีกําลังพิจารณา ขอให้ สอบถามใน
วาระอืน ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
หลังจากนัน( ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญนายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน ประธานกรรมการ เพือกล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน รวมทังแจ้
( งต่อทีประชุมว่า เนืองด้ วยวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง( นี ( เป็ นรายการเกียว
โยงกันกับกลุม่ วงษ์ เจริ ญสินซึงตนเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ดังนัน( เพือความโปร่งใสและธรรมาภิบาลทีดี จึงมอบหมายให้
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีประธานในการประชุม
และผู้ดําเนินการประชุม (“ประธาน”) ในครัง( นี (
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทีได้ มาร่วมประชุมในวันนี (และได้ กล่าวเปิ ดประชุมตามวาระการประชุม ดังนี (
วาระที+ 7

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ของบริษัท ประจําปี 2559
ประธานเสนอขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2559 ซึง
ประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2559 และบริ ษัทได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ แสดงความเห็นว่า ในรายงานการประชุมดังกล่าว ควรใช้ คําว่า “ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์”
แทนคําว่า “ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก” ในทุกวาระการประชุม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
หลังจากทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี (

(7 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อ ยละของจํานวนเสียงทัง* หมด
ของผู้ถ อื หุ้น ซึ+งเข้ าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

17,450,190

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

17,450,190

100

มติท+ ีล ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถือหุ้น จํานวน 47 ราย

จํานวนเสียงที+ล งมติ

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ( มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ (นอีก 4 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 11,399 หุ้น
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วาระที+ 2

พิ จ าร ณาอนุ ม ั ต ิ ก าร รั บ โอ น กิ จ การ ทั ง* ห มดข อ งบริ ษั ท แ พ งโกลิ น เซฟ ตี * โปร ดั ก ส์ จํ า กั ด (Entire
Business Transfer) รวมทัง* การเข้ าลงนามในสัญ ญาที+เ กี+ย วข้ อ ง ซึ+ง เข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ ม าซึ+ง
สิน ทรัพ ย์ แ ละรายการที+เ กี+ยวโยงกัน ของบริษัท
ประธานได้ มอบหมายให้ นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน กรรมการ (“นายสุวัช ชัย ฯ”)และนายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (“นายสิงห์ ฯ”) เป็ นผู้ชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ ทีประชุมพิจารณา
นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เนืองจากบริ ษัทมีแผนการทีจะรวมธุรกิจของบริ ษัท แพงโก
ลิน เซฟตี ( โปรดักส์ จํากัด (“PSP”) ซึงประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายรองเท้ านิรภัย และจําหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เข้ า
กับธุรกิจของบริ ษัท เพือปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท ภายใต้ กระบวนการรับโอนกิจการทังหมด
(
(Entire Business Transfer)
ซึงรวมถึงการรับโอนสินทรัพย์และหนี (สินทังหมดของ
(
PSP รวมถึงสิทธิ หน้ าที ภาระผูกพัน และความรับผิดตามสัญญาต่าง ๆ ที
PSP มีกบั คูส่ ญ
ั ญาต่างๆ และรับโอนสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ PSP รวมจํานวน 19 แห่ง (รวมเรี ยกว่า “การรั บ
โอนกิจ การทัง* หมด”) (โดยรายละเอียดของสินทรัพย์จํานวน 768,037,545.52 บาท และหนี (สินจํานวน 237,042,333.76
บาท ทีได้ รับโอนจาก PSP ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) มีมลู ค่ารวมทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท ซึงเป็ นราคาทีประเมินโดยที
ปรึกษาทางการเงินด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีพื (นฐาน (Discounted Cash Flow Approach) ในการนี (
หลังจากบริ ษัทฯ รับโอนกิจการจาก PSP แล้ ว PSP จะดําเนินการเลิกบริ ษัทเพือให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
(
นไปตามเงือนไข
การยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร
ซึงการรับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวและสิทธิตา่ งๆ ของบริ ษัท และหนี (สินทังหมดของ
(
PSP รวมถึงสิทธิ หน้ าที ภาระ
ผูกพัน และความรับผิดตามสัญญาต่าง ๆ ที PSP มีกบั คูส่ ญ
ั ญาต่างๆ มีมลู ค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท และในการรับโอน
กิจการทังหมดของ
(
PSP นัน( บริ ษัทจะชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทังหมดจาก
(
PSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษัท จํานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท แทนการชําระด้ วยเงินสด ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิม
ทุนเพือชําระการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP เท่ากับร้ อยละ 58.67 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท โดยกําหนด
ราคาหุ้นสามัญเพิมทุนทีราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
( (นจํานวน 530,995,211.76 บาท ซึงคิดเป็ นอัตราการออก
หุ้นสามัญเพิมทุนเพือชําระการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP เท่ากับร้ อยละ 58.67 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมดของ
(
บริ ษัท ดังนัน( การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ CPL จึงอ้ างอิงจากมูลค่าสิงตอบแทนในการเพิมทุนของ CPL ซึงคือ
มูลค่ากิจการทังหมดของ
(
PSP ที CPL จะได้ มาจากการทํารายการรับโอนกิจการทังหมด
(
หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนของ
CPL จํานวน 15,489,942 หุ้น โดยภายหลังจาก PSP เลิกบริ ษัทตามเงือนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากรเป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทรัพย์สนิ ของ PSP ทังหมดจะถู
(
กนํามาพิจารณาชําระบัญชี และแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ PSP ต่อไป
นอกจากนี ( นายสุวชั ชัยฯ และนายสิงห์ฯ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ชี (แจงรายละเอียดของการเข้ าทํา
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการเกียวโยงของบริ ษัท และรายละเอียดของงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษัทเมือรวม
กับ PSP ซึงรวมทังประโยชน์
(
ในการรับโอนกิจการ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ PSP เงือนไขของการเข้ าทํารายการ
และขันตอนการรั
(
บโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ซึงปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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อนึง การเข้ าทํารายการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP เข้ าข่ายเป็ นการรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนมาเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
( มีการแก้ ไขเพิมเติม) และถือเป็ น
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัท ประเภทที 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงสินทรั พย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จําหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้ มาซึงสินทรัพย์สงู สุดเท่ากับร้ อยละ
58.67 ซึงคํานวณตามหลักเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ อ้ างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท ณ
วันที 30 กันยายน 2559
นอกจากนี ( รายการรับโอนกิ จการทังหมดของ
(
PSP และการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือชําระเป็ นค่ารั บโอน
กิจการทังหมดจาก
(
PSP ยังถือเป็ นการเข้ าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PSP
(ซึงได้ แก่บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด และบุคคลธรรมดาในกลุม่ วงษ์ เจริ ญสินบางราย) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรื อ กรรมการ
ของบริ ษัทด้ วย รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที+เ กี+ย ว
โยงกัน ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 58.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท ณ วันที 30 กันยายน 2559 ซึงมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3.rr ของ NTA
ในการดําเนินการเกียวกับการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP นี ( ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้เจรจา ทําความตกลง กํ าหนด แก้ ไข เปลียนแปลง
รายละเอียดเงือนไข และดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นเกียวกับการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP การลงนามในสัญญา บันทึก
ข้ อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานกํ ากับดูแลทีเกี ยวข้ อง เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนการดําเนินการต่างๆ ตามทีจําเป็ นและ
สมควรเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
นอกจากนี ( ประธานได้ มอบหมายให้ นางปิ ยะภา จงเสถียร ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“นางปิ ยะภาฯ”) ชี (แจง
ความเห็นเกียวกับการเข้ าทํารายการรับโอนกิจการทังหมด
(
ดังนี (
นางปิ ย ะภาฯ ที ปรึ กษาทางการเงิ น อิส ระ ได้ ชี แ( จงต่อ ทีประชุม ว่า หากพิ จารณาความเหมาะสมของราคา
สินทรัพย์ทีได้ มา คือ ราคารับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP แล้ ว ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีทีเหมาะสมในการ
นํามาใช้ ประเมินมูลค่ากิจการของ PSP คือ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีพื (นฐาน (Discounted Cash Flow
Approach) โดยมูลค่ากิจการของ PSP ทีประเมินด้ วยวิธีดงั กล่าวเท่ากับ 651.45 ล้ านบาท ซึงสูงกว่าราคารับโอนกิจการ
ทังหมดของ
(
PSP ที 531.00 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 120.45 ล้ านบาท หรื อสูงกว่าคิดเป็ นร้ อยละ 22.68 ของราคารับโอนกิจการ
ทังหมดของ
(
PSP ดังนัน( ราคารับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ทีเท่ากับ 531.00 ล้ านบาท มีความเหมาะสม โดยเป็ นราคาทีตํา
กว่าราคาประเมินในกรณีพื (นฐาน
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ทังนี
( ( รายละเอียดความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระทีเกียวกับการเข้ าทํารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และ
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัททีเกียวข้ องกับการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จากนัน( ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี (
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น (“นายอนุฯ ”) ได้ สอบถามเกียวกับการรับโอนกิจการของ PSP สรุปได้ ดงั นี (
• อยากทราบความจําเป็ นในการซื (อกิจการของ PSP และผลดีทีจะเสริ มธุรกิจเดิมของบริ ษัทให้ เข้ มแข็งขึ (น
• ปั จจุบันกิ จการของ PSP เป็ นอย่างไร และแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิ จของบริ ษัทหลังจากการรั บโอน
กิจการ การกระจายความเสียง ตลอดจนจุดแข็งจุดอ่อนของ PSP มีอะไรบ้ าง และบริ ษัทมีการวางแผน
การตลาด อย่างไร
นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน ในฐานะกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การของ PSP (“นายภูว สิษฏ์ ฯ ”) ตอบ
ข้ อซักถาม สรุปได้ ดงั นี (
เนืองจากบริ ษัทประกอบธุรกิจหนังฟอกสําเร็ จรูปเพียงอย่างเดียวมาโดยตลอด การรับโอนกิจการของ PSP ซึงมี
ทังธุ
( รกิจรองเท้ าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรื อ PPE) จะทําให้ บริ ษัทมีธุรกิจ
เพิมขึ (นอีก 2 ธุรกิจ ประกอบกับกิจการของ PSP เน้ นการค้ าขายเป็ นหลัก และไม่ได้ มีการลงทุนสูงจึงมีความเสียงน้ อย สามารถ
ทดลองตลาดได้ และมีโอกาสสร้ างผลกําไรได้ มากกว่า ซึงจะช่วยส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทให้ เข้ มแข็งยิงขึ (น
ทังนี
( ( ในปั จจุบนั การให้ ความสําคัญกับเรื องความปลอดภัยในโรงงานต่างๆ ในประเทศมีมากขึ (นเรื อยๆ จึงทําให้
เป็ นโอกาสในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ มากขึ (น และการทีบริ ษัทรับโอนกิจการของ PSP เข้ ามาจะ
ทําให้ บริ ษัทมีสนิ ค้ าเพิมขึ (น สามารถจัดจําหน่ายไปยังฐานลูกค้ าเดิมได้ (Cross Selling) ซึงจะช่วยส่งเสริ มการเติบโตของธุรกิจ
นอกจากนี ( ในด้ า นแผนการตลาด PSP กํ า ลัง ขยายฐานการค้ าไปยัง ประเทศต่างๆในภูมิ ภาคอาเซี ยน อาทิ เมี ยนมาร์
อินโดนีเซีย ลาว และมีแผนทีจะขยายไปสูเ่ วียดนามซึงบริ ษัทมีฐานการจําหน่ายอยู่แล้ ว โดยทีผ่านมา ผลการดําเนินธุรกิจใน
เมียนมาร์ ถือว่าประสบความสําเร็ จเพราะสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยได้ เป็ นอันดับหนึง
ในส่วนจุดแข็งจุดอ่อนของ PSP นัน( เนืองจาก PSP จําหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้ านิรภัยมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี
ดังนัน( จึงได้ รับความเชือถือในหมูล่ กู ค้ า โดยปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษัทขนาดใหญ่ในประเทศส่วนมากเป็ นลูกค้ า
ของ PSP
นายอนุฯ สอบถามเพิมเติมว่า เมือบริ ษัทรับโอนกิจการของ PSP เข้ ามาแล้ ว จะมีการเพิมทุนหรื อไม่ เนืองจาก
บริ ษัทมีขนาดใหญ่ขึ (น
นายภูวสิษฏ์ฯ ชี (แจงว่า เบื (องต้ นบริ ษัทจะดําเนินการรวมกิจการให้ สําเร็ จก่อน จากนันกลุ
( ม่ ผู้บริ หารของบริ ษัท
จะปรึกษาหารื อร่วมกันเพือกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไป
นายทองทศ แพงราช อาสาสมัครพิทกั ษ์ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามกรณีทีทีปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ ข้อมูลว่า
กลุม่ วงษ์ เจริ ญสินอาจถือหุ้นถึงร้ อยละ 75 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
(
ษัท ภายหลังการทํารายการ ซึงการถือหุ้น
จํานวนมากเช่นนี ( โดยทัวไปจะมีแนวทางดําเนินการอยู่ 2 แนวทางคือ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อลดสัดส่วนการถือหุ้น
อยากทราบว่าบริ ษัทมีแนวโน้ มจะเลือกแนวทางใด
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นายภูวสิษฏ์ฯ และ นายสุวชั ชัยฯ ร่ วมกันชี (แจง ว่ากลุม่ วงษ์ เจริ ญสินพยายามทีจะไม่ให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
(
ษัท เพือให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทมีสภาพคล่อง และมีการ
กระจายการถื อหุ้นรายย่อยให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ฯ ซึงบริ ษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาหาวิธีทีจะ
ดําเนินการภายหลังการรับโอนกิจการ ทังนี
( ( บริ ษัทไม่มีแผนการทีจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนแต่อย่างใด
นายชยา ชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (“นายชยาฯ”) สอบถามทีปรึกษาการเงินอิสระ สรุปได้ ดงั นี (
• ในการประเมินราคาหุ้น เหตุใดจึงไม่ใช้ วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value)
• กําไรสะสมของบริ ษัทและของ PSP ตามงบการเงินสอบทานเมือรวมกันจะได้ ยอดรวมประมาณ 600700 ล้ านบาท แต่เหตุใดกําไรสะสมในงบการเงินรวมเสมือนจึงเท่ากับประมาณ 500 ล้ านบาท
• การรวมกิ จ การดัง กล่า วเป็ น วิ ธี ก ารเข้ า จดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทางอ้ อ ม (Backdoor
Listing) หรื อไม่
นางปิ ยะภาฯ ชี (แจงถึงเหตุผลทีไม่ใช้ วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value) ในการประเมินราคาหุ้นว่า เนืองจาก
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์จํานวนมากทังที
( ดินและโรงงานซึงบริ ษัทถือครองมาเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ มลู ค่าของสินทรัพย์เพิมขึ (น แต่
เนืองจากในปั จจุบนั บริ ษัทยังมีแผนการดําเนินกิจการอย่างต่อเนือง (Going Concern) โดยไม่มีแผนการทีจะปิ ดกิจการและ
ขายทรัพย์สนิ แต่อย่างใด ซึงหากมีการขายสินทรัพย์ มูลค่าทีได้ อาจแตกต่างจากราคาทีประเมินไว้ ตาม Book Value ด้ วยเหตุนี (
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในการประเมินราคาหุ้น โดยพิจารณาว่าในการดําเนิน
กิจการอย่างต่อเนืองโดยใช้ สินทรัพย์ปัจจุบนั จะทําให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตเท่าใด และทําให้ กิจการมีมลู ค่า
เท่าใด
ในส่วนของกําไรสะสมทีแตกต่างกัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระร่ วมกันชี (แจงว่า งบการเงินรวมเสมือนดังกล่าว
ถูกจัดทําโดยผู้สอบบัญชีซงจั
ึ ดทําตามนโยบายบัญชีของการควบรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงตัวเลขดังกล่าวเป็ น
ผลจากมาตรฐานการบัญชี และในการคํานวณกําไรสะสม ได้ มีการรวมสินทรัพย์และหนี (สินทุกรายการ และรับโอนมาครบถ้ วน
ทุกจํานวน
นายภูวสิษฏ์ฯ ชี (แจงเพิมเติมว่า ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาผลประกอบการนอกเหนือจากกําไรสะสม เนืองจากใน
ระยะเวลา 3-4 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีผลกําไรเฉลียประมาณ 50-60 ล้ านต่อปี จากยอดขาย 1-2 พันล้ าน ในขณะที PSP มีผล
กําไรเฉลียประมาณ 40-50 ล้ านต่อปี ซึงแสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ PSP จะมีขนาดกิจการทีเล็กแต่สามารถสร้ างผลกําไรได้ เป็ นทีน่า
พอใจ และด้ วยเหตุผลนี ( น่าจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมันใจได้ ว่า เมือ PSP รวมกิจการกับบริ ษัทแล้ ว จะสามารถสร้ างรายได้ เพิมขึ (นใน
อนาคต
สําหรับประเด็นเรื องการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้ อม (Backdoor Listing) นัน( นางปิ ยะภาฯ
ชี (แจงว่า การรวมกิจการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้ อม เนืองจากการรวมกิจการทีเข้ าข่าย
เป็ น Backdoor Listing จะต้ องเป็ นกรณีทีมูลค่าของของกิจการอืนทีอยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์เมือรวมกับบริ ษัททีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ วมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าร้ อยละ Crr ซึงกรณีการรวม
กิจการของบริ ษัทและ PSP นัน( ขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 50 โดยประมาณ กล่าวคือ ขนาดกิจการของบริ ษัทใหญ่กว่า
กิจการของ PSP จึงไม่ถือเป็ นการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้ อม
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นายชยาฯ สอบถามเพิมเติมว่าเนืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุม่ วงษ์ เจริ ญสินทังหมด
(
เมือเป็ นเช่นนี (จะมีผลทํา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสียเปรี ยบ เนืองจากสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลง (Control Dilution) หรื อไม่ และบริ ษัทมีแนวทางปกป้องผู้
ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร
นางปิ ยะภาฯ ชี (แจงว่า ผู้ถือหุ้นทัวไปทีไม่ใช่กลุม่ วงษ์ เจริ ญสินจะมีสิทธิออกเสียงลดลงประมาณร้ อยละ 30 แต่
หากมองในแง่ราคาหุ้น จะพบว่าไม่มีผลกระทบ เนืองจากราคาหุ้นทีออกใหม่คือ 34 บาท ซึงสูงกว่าราคาหุ้น ณ วันทีประชุม
คณะกรรมการมีมติเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียน ในราคา 32 บาทต่อหุ้น ในส่วนของการลดลงของ
กําไรต่อหุ้น (Earning per Share) จะเห็นได้ วา่ เมือรวมกิจการแล้ ว กําไรสุทธิของบริ ษัทจะเพิมมากขึ (น ผู้ถือหุ้นจึงไม่เสียเปรี ยบ
ถึงแม้ จํานวนหุ้นจะน้ อยลงแต่ผลประโยชน์ไม่ได้ ลดน้ อยลงตามไปด้ วย
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี (
หลังจากทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
(
ษัท
แพงโกลิน เซฟตี ( โปรดักส์ จํากัด (Entire Business Transfer) รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท รวมทังการเข้
(
าลง
นามในสัญญาและเอกสารทีเกียวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี (

(7 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อ ยละของจํานวนเสียงทัง* หมด
ของผู้ถ อื หุ้น ซึ+งเข้ าประชุม และมี
สิท ธิอ อกเสียงลงคะแนน

5,773,208

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

5,773,208

Crr

มติท+ ีล ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถือหุ้น จํานวน 39 ราย

จํานวนเสียงที+ล งมติ

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
(
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ทังนี
( ( ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ( ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด, นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน,
นางอุสา วงษ์ เจริ ญสิน, นายวุฒิชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายณัฐจักร์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธีรวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธวัชชัย วงษ์ เจริ ญ
สิน, นางสมสุข วงษ์ เจริ ญสิน, นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์ เจริ ญสิน,นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน,
นายวีระชัย วงษ์ เจริ ญสิน,นายมานิต วงษ์ เจริ ญสิน,นางพเยาว์ วงษ์ เจริ ญสิน และนายอิสระ วงษ์ เจริ ญสิน ซึงถือหุ้นรวมกันเป็ น
จํานวน 13,536,240 หุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท
2. ในวาระนี ( มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ (นอีก 12 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 1,859,258 หุ้น
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วาระที+ 3

พิจ ารณาอนุม ัต ิเ พิ+ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท อีก จํานวน 154,899,420 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม
จํา นวน 263,999,950 บาท เป็ นจํานวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ+ม ทุ น จํา นวน
15,489,942 หุ้น มูล ค่ าหุ้น ที+ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท และการแก้ ไ ขเพิ+ม เติม หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4
เพื+อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ+ม ทุน จดทะเบียนของบริษัท
ประธานได้ มอบหมายให้ นายสิงห์ฯ เป็ นผู้ชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ ทีประชุมพิจารณา
นายสิงห์ฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ตามทีบริ ษัทมีแผนการทีจะรวมธุรกิจของ PSP เข้ ากับธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ กระบวนการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP โดยบริ ษัทจะชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทังหมดด้
(
วยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน 15,482,942 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท แทนการชําระด้ วยเงินสด โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามวาระที 2 นัน( บริ ษัทจึงต้ องเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํ า นวน 263,999,950 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํ า นวน
15,489,942 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
( (นจํานวน 530,995,211.76 บาท
เพือเป็ นการชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจด
ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 263,999,950 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ10 บาท
นอกจากนี ( เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี (แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
418,899,370 บาท
(สีร้ อยสิบแปดล้ านแปดแสนเก้ าหมืนเก้ าพัน สาม
ร้ อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
41,889,937 หุ้น
(สีสิบเอ็ดล้ านแปดแสนแปดหมืนเก้ าพันเก้ าร้ อย
สามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
(สิบบาท)
โดยแยกเป็ น:
หุ้นสามัญ
41,889,937 หุ้น
(สีสิบเอ็ดล้ านแปดแสนแปดหมืนเก้ าพันเก้ าร้ อย
สามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
( - )”
ทังนี
( ( เสนอให้ บคุ คลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี (
หลังจากทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจํานวน
154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 263,999,950 บาท เป็ นจํานวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี (
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(7 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อ ยละของจํานวนเสียงทัง* หมด
ของผู้ถ อื หุ้น ซึ+งเข้ าประชุม และมี
สิท ธิอ อกเสียงลงคะแนน

5,775,908

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

5,775,908

Crr

มติท+ ีล ง
เห็นด้ วย

รวมผู้ถือหุ้น จํานวน 40 ราย

จํานวนเสียงที+ล งมติ

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
(
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ทังนี
( ( ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย และ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ( ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด, นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน, นาง
อุสา วงษ์ เจริ ญสิน, นายวุฒิชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายณัฐจักร์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธีรวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธวัชชัย วงษ์ เจริ ญสิน,
นางสมสุข วงษ์ เจริ ญสิน, นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์ เจริ ญสิน, นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายวีระชัย วงษ์ เจริ ญ
สิน,นายมานิต วงษ์ เจริ ญสิน,นางพเยาว์ วงษ์ เจริ ญสิน และนายอิสระ วงษ์ เจริ ญสิน ซึงถือหุ้นรวมกันเป็ นจํานวน 13,536,240
หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท
2. ในวาระนี ( มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ารวมประชุมเพิมขึ (นอีก 1 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,700 หุ้น
วาระที+ 4

พิจ ารณาอนุม ัต ิจ ัด สรรหุ้น สามัญเพิ+ม ทุน ของบริษัท ให้ แ ก่ บ ุค คลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ+งเข้ า
ข่ ายเป็ นรายการที+เ กี+ยวโยงกัน ของบริษัท
ประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่า
หุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึงได้ แก่ PSP
ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท เพือเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กบั PSP ในการโอน
กิจการทังหมดของ
(
PSP ให้ กบั บริ ษัท ซึงมีมลู ค่าเท่ากับ 530,995,211.76 แทนการชําระด้ วยเงินสด โดยภายหลังการเพิมทุน
จดทะเบียนในคราวนี ( PSP จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในจํานวนร้ อยละ 36.98 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
(
บริ ษัท
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครัง( นี ( เป็ นการเสนอขายหุ้น
เพิมทุนแบบกรณีทีผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
กํ า กับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญ าตให้ บ ริ ษั ท จดทะเบีย นเสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ต่อบุค คลในวงจํ า กัด
(“ประกาศเสนอขายหุ้น ต่ อ บุค คลในวงจํากัด ”) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับหุ้นละ 34.28 บาท ซึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการ
เสนอขายหุ้นในราคาทีตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง ทังนี
( ( ราคา
ตลาด หมายถึง ราคาซื (อขายถัวเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 7 วัน
ทําการติด ต่อ กัน ก่อ นวันที คณะกรรมการมี มติ ให้ นํา เสนอต่อที ประชุมวิ สามัญ ผู้ถื อหุ้นครั ง( ที 1/2560 คือ ระหว่างวัน ที 28
ธันวาคม 2559 ถึง วันที 9 มกราคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 32.08 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นเพิมทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัดก่อนการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว
ทังนี
( ( บริ ษัทจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดเพือให้ บริ ษัทสามารถออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 15,489,942
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 34.28 บาท โดยมีมลู ค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท ให้ กบั PSP เพือเป็ นค่าตอบแทนในการรับ
โอนกิจการทังหมด
(
ซึงกิจการมีมลู ค่า 530,995,211.76 บาท ภายในระยะเวลารับซื (อหลักทรัพย์ตามคําเสนอซื (อหลักทรัพย์
ทังหมดของบริ
(
ษัท กล่าวคือ ภายในวันที 17 มีนาคม 2560 เว้ นแต่ในกรณีทีบริ ษัทไม่สามารถดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
ได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ อันเนืองมาจากข้ อจํากัดและขันตอนในการรั
(
บโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP และระยะเวลาใน
การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ|ในทรัพย์สินทางทะเบียนซึงอาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถทีจะออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั PSP
ได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณี นี ( บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขัน( ตอนการดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุนแก่ PSP
ดังต่อไปนี (
(1) บริ ษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 15,489,942 หุ้น ให้ กบั PSP ในราคาเสนอขายหุ้นละ
34.28 บาท โดยมีมลู ค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท ให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นเพิมทุน หรื อ
(2) ในกรณีทีบริ ษัทไม่สามารถดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ทีที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นเพิมทุนได้ ตามข้ อ (1) ข้ างต้ น บริ ษัทจะดําเนินการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นเพิมทุน โดย
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทกําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด
ในช่วงทีเสนอขายให้ เป็ นไปตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด ซึงการเสนอขายหุ้นและการกําหนดราคาเสนอขาย
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปเพือรักษาผลประโยชน์ทีดีทีสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และให้ เป็ นไปตามเงือนไขการยกเว้ นภาษี
อากรของประมวลรัษฎากร และอยูภ่ ายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี (
(ก) ในกรณีทีราคาตลาด ณ ขณะทีบริ ษัทเสนอขายหุ้นตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด
สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นทีราคา 34.28 บาท ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทกําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงทีเสนอขายให้ เป็ นไปตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด โดย
บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นให้ กบั PSP จํานวนไม่เกิน 15,489,942 หุ้น ขึ (นอยูก่ บั ราคาตลาดทีเสนอขายในช่วงเวลาดังกล่าว
เพือให้ คํานวณมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP แล้ วเป็ นจํานวนทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท
(ข) ในกรณีทีราคาตลาด ณ ขณะทีบริ ษัทเสนอขายหุ้นตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด
ตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นทีราคา 34.28 บาท ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทกํ าหนดราคาเสนอขายเท่ากับราคา 34.28 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นให้ กับ PSP ในจํ านวน
15,489,942 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท ซึงการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “แผนการออกหุ้น
เพิ+ม ทุน เพื+อ เสนอขายให้ แ ก่ PSP”
นอกจากนี ( PSP จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพือให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
(
นไปตามเงือนไขการ
ยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร ซึงภายหลังจากการชําระบัญชีของ PSP จะส่งผลให้ ห้ นุ สามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าว
ถูกแจกจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของ PSP จํานวน 16 ราย ซึงได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด และบุคคลธรรมดาในกลุม่ วงษ์
เจริ ญสินบางรายจํานวน 15 ราย (รวมเรี ยกว่า “กลุ่ม วงษ์ เ จริญสิน บางรายซึ+งเป็ นผู้ถ อื หุ้น ของ PSP ที+จ ะได้ ร ับ แจกจ่ าย
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หุ้น ”) (โดยมีรายชือปรากฏตามข้ อ 4.1 (3) (ผู้ถือหุ้นของ PSP) ของสารสนเทศรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยง
กันของบริ ษัทฯ สิงทีส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึง ณ วันที 10 มกราคม 2560 กลุม่ วงษ์ เจริ ญสิน (ซึง
ประกอบด้ วย บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด บริ ษัท เจริ ญสิน แอสเสท จํากัด และบุคคลธรรมดาในกลุม่ วงษ์ เจริ ญสิน 21 ราย ที
มีความสัมพันธ์หรื อมีการกระทําร่วมกัน (Concert Party) รวมจํานวนทังสิ
( (น 23 ราย(รวมเรี ยกว่า “กลุ่ม วงษ์ เ จริญสิน ”) โดยมี
รายชือปรากฏตามข้ อ 4.2 (3) (โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนและหลังการรับโอนกิจการ) ของสารสนเทศรายการได้ มาซึง
สินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ สิงทีส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ถือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 51.27 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท (โดยมีการถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วน
มากกว่าร้ อยละ 50 มาตังแต่
( ปี 2556) และจะได้ รับหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจากกระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ของ PSP (ซึงรวมถึงหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวน 15,489,942 หุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละประมาณ
36.98 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท ภายหลังการเพิมทุนจดทะเบียนในครัง( นี ( ซึงจะส่งผลให้ กลุม่ วงษ์
เจริ ญสินถือหุ้นบริ ษัทเพิมขึ (นเป็ นร้ อยละ 69.29 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท
เนืองจากนายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน มีการได้ มาซึงหุ้นสามัญของบริ ษัทข้ ามจุดร้ อยละ 50 ของสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
(
ษัท ในปี 2556 จึงทําให้ กลุม่ วงษ์ เจริ ญสินมีหน้ าทีต้ องทําคําเสนอซื (อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั(
ษัท (ซึงไม่รวมถึง
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ให้ กบั PSP จํานวน 15,489,942 หุ้น เพือเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการของ PSP) ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ทังนี
( ( เนืองจากการออกหุ้นเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)ในครัง( นี (เป็ นการ
ออกหุ้นเพิมทุนในช่วงระยะเวลาทําคําเสนอซื (อ ดังนันหากการการออกหุ
(
้ นเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
เพือเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครัง( นี ( ทีราคาหุ้นละ 34.28 บาท สามารถดําเนินการเสร็ จสิ (นภายในระยะเวลารับ
ซื (อหลักทรัพย์ตามคําเสนอซื (อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั(
ษัท กล่าวคือ ภายในวันที 17 มีนาคม 2560 กลุม่ วงษ์ เจริ ญสิน (นิติ
บุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรื อรวมกัน) จะไม่มีหน้ าทีต้ องทําคําเสนอซื (อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั(
ษัทอีกครัง( แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทไม่สามารถดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั PSP เพือเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครัง(
นี (ได้ ภายในระยะเวลารับซื (อหลักทรัพย์ดงั กล่าว และหากปรากฏว่าจํานวนหุ้นทีกลุม่ วงษ์ เจริ ญสินบางรายซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ
PSP ทีจะได้ รับแจกจ่ายหุ้น ได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจากกระบวนการชําระบัญชีของ PSP ซึงจะส่งผลให้ จํานวน
หุ้นทีถือโดยกลุ่มวงษ์ เจริ ญสินรวมกันข้ ามจุดร้ อยละ 75 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
(
ษัท กลุม่ วงษ์ เจริ ญสิน (นิติบุคคล
บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรื อรวมกัน) จะทําการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวและงดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงสําหรับหุ้นในส่วน
ทีต้ องลดสัดส่วน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ อย่างไรก็ตาม การทีกลุ่มวงษ์ เจริ ญสินจะถือหุ้นรวมข้ ามจุดร้ อยละ 75 ออกเสียงทังหมดของ
(
บริ ษัทภายหลังการรับโอนกิจการนัน( ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นของกิจการตอบรับคําเสนอซื (อหลักทรัพย์ในครัง( นี (มากกว่า 2,391,270 หุ้น
หรื อคิดเป็ นประมาณ 9.06% ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนก่อนการรับโอนกิจการ
นอกจากนี ( การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ให้ แก่ PSP ดังกล่าว ยังเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการกับ
บุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศรายการเกียวโยงกันโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
.D ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษัท รวมทังได้
( รับการอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
(
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
18

รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน สิงทีส่งมาด้ วย 4 และสารสนเทศเกียวกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด สิงทีส่งมาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ทังนี
( ( ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด วันและเวลาทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ตลอดจนการเข้ าเจรจา
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมทังคํ
( าขอทีเกียวข้ อง การติดต่อ หรื อการแจ้ งรายงานต่างๆ ทีเกียวข้ องแก่กระทรวง
พาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังการนํ
(
า
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและสมควร
เกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามทีเห็นสมควร
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี (
หลังจากทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน
15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กับบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ซึงได้ แก่ PSP ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
( (น 530,995,211.76 บาท เพือเป็ นการชํ าระ
ค่าตอบแทนให้ กบั PSP ในการโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ให้ กบั บริ ษัท ซึงมีมลู ค่าเท่ากับ 530,995,211.76 บาท แทนการ
ชําระด้ วยเงินสด และจะดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือให้ เป็ นไปตามแผนการออกหุ้นเพิมทุนเพือเสนอขายให้ แก่ PSP
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี (
จํานวนเสียงที+ล งมติ
(7 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อ ยละของจํานวนเสียงทัง* หมด
ของผู้ถ อื หุ้น ซึ+งเข้ าประชุม และมี
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

5,775,908
0
0

100
0
0

รวมผู้ถือหุ้น จํานวน 40 ราย

5,775,908

100

มติท+ ีล ง

หมายเหตุ: มติในวาระนี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
(
้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ทังนี
( ( ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย และไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ( ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด, นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน, นางอุสา
วงษ์ เจริ ญสิน, นายวุฒิชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายณัฐจักร์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธีรวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธวัชชัย วงษ์ เจริ ญสิน, นาง
สมสุข วงษ์ เจริ ญสิน, นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์ เจริ ญสิน, นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายวีระชัย วงษ์ เจริ ญสิน,
นายมานิต วงษ์ เจริ ญสิน,นางพเยาว์ วงษ์ เจริ ญสิน และนายอิสระ วงษ์ เจริ ญสิน ซึงถือหุ้นรวมกันเป็ นจํานวน 13,536,240 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท
วาระที+ 5
พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารแก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท และการแก้ ไ ขเพิ+ม เติม หนั ง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข อง
บริษัท ข้ อ 3. เพื+อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การแก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ข องบริษัท
ประธานได้ มอบหมายให้ นายสิงห์ฯ เป็ นผู้ชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ ทีประชุมพิจารณา
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นายสิงห์ฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามระเบียบการจดทะเบียนบริ ษัทของสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัทกลาง และเพือรองรับการรับโอนกิจการทังหมดของ
(
PSP ตามรายละเอียดในวาระที 2 บริ ษัทจึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจํานวน 6 ข้ อ รวมบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ทงสิ
ั ( (น 47 ข้ อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี (
กรณีแ ก้ ไ ขเพิ+ม เติม วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ 27 และ ข้ อ 28 เป็ นดังนี *
(27) ประกอบกิจการโรงงานหนังอัดแผ่น โรงงานผลิตผ้ าเทียม กระดาษเทียม ผ้ าทอจากใยสังเคราะห์
ถุงมือผ้ า
(28) ประกอบกิจการซื (อขายแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เมือได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
แล้ ว
กรณีเ พิ+ม เติม วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ 44 ถึงข้ อ 47 เป็ นดังนี *
(44) ประกอบกิจการค้ า หนังดิบ หนังฟอกกึงสําเร็ จ หนังสัตว์ทีฟอกแล้ ว สีพน่ หนัง
(45) ประกอบกิจการค้ า พื (นยางรองเท้ า วัสดุ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้ า กระเป๋ า เข็มขัดทุกชนิด
(46) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจําหน่าย รองเท้ าหนังแท้ หนังเทียม และสินค้ าเครื องหนังทุกชนิด
รวมทังรองเท้
(
านิรภัย รองเท้ านิรภัยหัวเหล็ก หมวกนิรภัย และถุงมือหนัง
(47) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์นิรภัยทุกชนิด และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
ส่วนบุคคลครบวงจร
ทังนี
( ( เสนอให้ บคุ คลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนภายใต้ ข้อจํากัดของ
กฎหมาย โดยทีไม่กระทบในสาระสําคัญของวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
นอกจากนี ( เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดข้ างต้ น จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 จากเดิม 43 ข้ อ เป็ น 47 ข้ อ โดยมีข้อความดังนี (
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 47 ข้ อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ทีแนบ”
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี (
หลังจากทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และการแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3. เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี (
ร้ อ ยละของจํานวนเสียง
จํานวนเสียงที+ล งมติ
ทัง* หมดของผู้ถ อื หุ้น ซึ+ง
มติท+ ีล ง
(7 หุ้น = 1 เสียง)
เข้ าประชุม และมีส ิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
5,775,908
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
รวมผู้ถือหุ้น จํานวน 40 ราย
5,775,908
Crr
หมายเหตุ: มติในวาระนี (จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ใน D ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
(
้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ทังนี
( ( ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย และไม่
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มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ( ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญสิน โฮลดิ (ง จํากัด, นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน, นางอุสา
วงษ์ เจริ ญสิน, นายวุฒิชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายณัฐจักร์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธีรวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน, นายธวัชชัย วงษ์ เจริ ญสิน, นาง
สมสุข วงษ์ เจริ ญสิน, นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์ เจริ ญสิน, นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน, นายวีระชัย วงษ์ เจริ ญสิน,
นายมานิต วงษ์ เจริ ญสิน, นางพเยาว์ วงษ์ เจริ ญสิน และนายอิสระ วงษ์ เจริ ญสิน ซึงถือหุ้นรวมกันเป็ นจํานวน 13,536,240 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(
ษัท
วาระที+ 6

พิจ ารณาเรื+อ งอื+น ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี (กําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัยและ/หรื อเพือให้ คณะกรรมการได้ ชี (แจงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่างๆ โดยบริ ษัทจะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี ( แต่หากผู้
ถือหุ้นท่านใดต้ องการทีจะเสนอเรื องอืนทีนอกเหนือจากทีวาระทีกํ าหนดในหนังสือเชิญประชุม ในการเสนอเรื องอืนใดนัน(
จะต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายกําหนด
ในการเสนอวาระอืนๆ นอกเหนือจากทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (มาตรา 105 วรรค 2) กําหนดไว้ ว่า เมือทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับระเบียบวาระที
กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั(
(กล่าวคือไม่น้อยกว่า 8,799,119 หุ้น) จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ดังนี (
นายอนุฯ แสดงความยินดีทีบริ ษัทได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมในการรับโอนกิจการของ PSP และได้ มีข้อ
ซักถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี (
• บริ ษัทวางแผนธุรกิจสําหรับรองเท้ านิรภัยอย่างไร เนืองจากในขณะนี (ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต
ลดลง
• เนืองจากผู้ถือหุ้นหลายรายอยากให้ ห้ นุ ของบริ ษัทมีสภาพคล่องในตลาดมากขึ (น และเสนอให้ บริ ษัท
จะดําเนินการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริ ษัท
• อยากทราบว่าขณะนี (บริ ษัทได้ รับการสังซื (อสินค้ ามากน้ อยเพียงใด เนืองจากทีผ่านมาธุรกิจฟอกหนัง
ได้ รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิงจากอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ปัจจุบนั ฟื น( ตัวดีขึ (น
นายภูวสิษฏ์ฯ ชี (แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการเติบโตของธุรกิจรองเท้ านิรภัยในประเทศ บริ ษัทเห็นว่าเป็ นการเติบโต
แบบ organic growth ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในขณะทีสินค้ าอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะ
สามารถจําหน่ายบนฐานลูกค้ าเดิม (Cross Selling) ได้ มากขึ (น ในส่วนของธุรกิจหนังในช่วงปี ทีผ่านมา บริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จากการบริ โภคในระดับโลกทีลดลง ซึงไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ขณะนี ( ฝ่ ายบริ หารกําลังพิจารณาเรื องทีจะผลิตสินค้ าหนังฟอกเพิมขึ (น
ส่วนเรื องการเพิมสภาพคล่องของหุ้นในตลาดและการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้น (แตกพาร์ ) นัน( อาจมี
การพิจารณาหลังจากทําการรับโอนกิจการเสร็ จสิ (นสมบูรณ์ ซึงมีขนตอนต่
ั(
างๆ คือ เมือผู้ถือหุ้นได้ ให้ ความเห็นชอบในการรับ
โอนกิจการแล้ ว บริ ษัทจะต้ องดําเนินการยืนคําขออนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัดต่อ สํานักงาน
ก.ล.ต. และเมือได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กับบุคคลในวงจํ ากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว PSP จะ
ดําเนินการโอนกิจการทังหมดให้
(
กบั บริ ษัท และเลิกกิจการเพือให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
(
นไปตามเงือนไขการยกเว้ นภาษี
อากรของประมวลรั ษฎากร นอกจากนี ( บริ ษัทจะต้ องดําเนินการอืนทีจําเป็ น อาทิ ยืนเอกสารต่างๆ ต่อกรมสรรพากรและ
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กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนจดทะเบียนการโอนทรัพย์สินกับกรมทีดินและสํานักงานทะเบียนเครื องจักร ภายใน 3 เดือน
หลังจากการประชุมครัง( นี ( แล้ วจึงจะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั PSP และดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุน
ชําระแล้ วได้
นายชยาฯ สอบถามว่าคูแ่ ข่งของ PSP คือใคร และ PSP มีสว่ นแบ่งการตลาดเป็ นจํานวนเท่าใด
นายภูวสิษฏ์ฯ ชี (แจงว่า คูแ่ ข่งของ PSP ในประเทศมีประมาณ 3-4 ราย หนึงในนันเป็
( นบริ ษัททีจดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็ นหลัก โดยมียอดขายสินค้ าประมาณร้ อยละ 80 เป็ นยอดขาย
สินค้ าอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะทียอดขายของ PSP ร้ อยละ 70 เป็ นยอดขายจากรองเท้ านิรภัย ซึงบริ ษัทจะ
พยายามเพิมยอดขายสินค้ าอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล ให้ มีสดั ส่วนมากกว่ารองเท้ านิรภัย เนืองจากปั จจุบนั ลูกค้ าให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยเพิมขึ (นและมีความสามารถในการซื (อสินค้ าทีราคาสูงแต่มีคณ
ุ ภาพมากขึ (น นอกจากนี ( จุดแข็ง
ของ PSP ทีจะใช้ แข่งขันในตลาดคือการเน้ นการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าโดยตรงคิดเป็ นร้ อยละ 60 ในขณะทีคู่แข่งทําการขาย
ผ่านตัวแทนเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึง PSP ยัง มีการให้ บริ การฝึ ก อบรมและสาธิ ตการใช้ สินค้ าให้ กับลูกค้ า ทําให้ ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ ามาเป็ นระยะเวลานาน
ว่าทีร้ อยตรี พิสิษฐ์ สุธีลกั ษณาพร ผู้ถือหุ้น ขอทราบแนวทางการเพิมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ในตลาดของ
บริ ษัท
นายภูวสิษฏ์ฯ กล่าวว่า บริ ษัทอาจมีการพิจารณาการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้น (แตกพาร์ ) ภายหลัง
การรับโอนกิจการเสร็ จสิ (นสมบูรณ์
นายอนุฯ สอบถามความเป็ นไปได้ ในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเยียมชมโรงงานของบริ ษัท
นายภูวสิษฏ์ฯ กล่าวว่า หากเป็ นการเยียมชมโรงงานของ PSP อาจสามารถจัดการได้ ในระยะเวลาอันใกล้ แต่
หากเป็ นโรงงานของบริ ษัท อาจจะยังไม่สะดวกเนืองจาก ในขณะนี (โรงงานทําการฟอกหนังอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทมีแผนการทีจะซื (อ บริ ษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิน จํากัด
หรื อไม่
นายภูวสิษฏ์ฯ ชี (แจงว่า บริ ษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิน จํากัด เคยเป็ นบริ ษัทเก่าเมือครัง( เริ มทําธุรกิจ แต่
เมือมีการตังบริ
( ษัทขึ (นแล้ ว บริ ษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิน จํากัด จึงไม่ได้ ประกอบธุรกิจและไม่ได้ มีความเกียวข้ องกัน
แล้ ว แต่ทียังคงบริ ษัทไว้ เนืองจากอาจนําไปใช้ เป็ นบริ ษัท Holding สําหรับการทําธุรกิจอืน
ผู้ถือหุ้นไม่มีคําถามอืนใดทีจะถามเพิมเติมแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีให้ การสนับสนุนกิจการ
ของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดการประชุมเมือเวลา 16.03 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์)
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