
รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัพธุที ่2 สงิหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ เลขที ่
1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กิจการเบือ้งต้น 
นายสานต ิกระจ่างเนตร ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 
และแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษากฎหมาย ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

กรรมการ 
1. นายสานติ กระจา่งเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกจิการ| ประธานคณะกรรมการสรรหา| ประธาน
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

3. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ|
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

5. นายสุพล ทบัทมิจรญู กรรมการอสิระ  
6. นายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
1. นายกริติ ชาห ์ กรรมการ| รองประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|

กรรมการบรหิาร| กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน 

2. นายคชูรู วาเดยี กรรมการ| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง|
กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ| กรรมการบรหิาร| 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง| ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (ดแูล
ดา้นการเงนิและบญัช)ี  

4. นายวเิทศ รตันากร กรรมการ| กรรมการบรหิาร| ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
5. นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ| กรรมการบรหิาร 

กรรมการลาประชุม 
1. นายจอหน์ ไฮเน็ค กรรมการ 

ส ิ�งที�สง่มาด้วย 1 สาํหรบัวาระที� 1
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
1. บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายธนาธปิ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั นางสาวกรจนัทร ์ตัง้กฤษณขจร   
      นางสาวพลอย มณปัีกษณิ  
2. ส านกังานกฎหมายสุธ ีผอ่งไพบลูย ์    นายก าพล ววิฒัน์พนชาต ิ    

 
ประธานฯ  ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1 ถงึวาระที ่4  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ใหส้ทิธอิอกเสยีงแทนนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะน ามาตรวจนับคะแนนเสยีงต่อไป  ผูถ้อื
หุ้นทุกคนมหีนึ่งคะแนนเสยีงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรอืงดออก
เสยีงใหถ้อืวา่ท่านผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิปีฏบิตั ิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระ
ท่ี 

 
ช่ือวาระ 

 
มติท่ีประชุม 

วิธีการลงคะแนน/ 
การเกบ็บตัรลงคะแนน

เสียง 

 
1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่84 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่24 เมษายน 2560 

เสียงข้างมาก ของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
 
 
2 

พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 
175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 
1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 
ไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ าหน่ายออก จ านวน 175,000,060 หุน้  
มลูคา่หุน้ ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
 
 
3 

พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 
1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
100,000,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้
การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
4 

อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กนิ 
100,000,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดั (PP) 

เสียงข้างมาก ของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ 
ไดน้ าคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้บนัทกึรวมไวใ้น
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระ  

ประธานไดช้ี้แจงเพิม่เตมิเกี่ยวกบับตัรเสยี ซึ่งจะไม่น ามารวมนับคะแนนตวัอย่างบตัรเสยี เช่น (1) การเลอืก
ลงคะแนนมากกวา่ 1 ตวัเลอืก (2) การเปลีย่นการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขดีฆา่การลงคะแนนเดมิ
ออก แต่ไมม่กีารลงลายมอืชือ่ก ากบัและ/หรอื การไมล่งลายมอืชือ่ในบตัรลงคะแนนเสยีง เป็นตน้ 

เนื่องจากมกีารทยอยลงทะเบยีนและการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวน  
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ประชุมในแต่ละวาระจงึมกีารเปลีย่นแปลง และมจี านวนไมเ่ทา่กนั 

ประธานฯ ขอให้ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการให้คณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจงเพิม่เตมิใน
ประเด็นใด ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บนัทึกเป็นขอ้มูลไว้ในรายงานการประชุม  ทัง้นี้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ซกัถามเมือ่จบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทุกวาระแลว้ในการประชุมครัง้นี้  

ประธานฯ ไดแ้นะน านายก าพล ววิฒัน์พนชาต ิทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากส านักงานกฎหมายสุธ ีผ่องไพบูลย ์
ผูเ้ป็นสกัขพียานการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และนางจนิตนา เชื่อมรศัม ีผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
รายยอ่ย ถอืหุน้จ านวน 11,464 หุน้ อาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสยีง 

องคป์ระชุม 
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 1/2017 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 161 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้784,912,300 หุน้ และคดิเป็น
ร้อยละ 78.2639 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่
จ าหน่ายได ้ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุม และเริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ในหนงัสอืเชญิประชุม 

หลงัจากประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 21 ราย ถอืหุน้จ านวน 333,160 
หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 182 ราย นับเป็นจ านวนหุน้
รวมกนัได ้785,245,460 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.2972 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  

วาระท่ี 1  
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 84 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 ซึ่ง
ไดจ้ดัขึน้ในวนัที่ 24 เมษายน 2560 ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัประชุม
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ดงักล่าวตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แลว้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ 
ส่งมาดว้ย 1 – ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 84 จ านวน 24 หน้า (หน้า 7-30) ซึ่งได้
จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแล้ว คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น จงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุมดงักลา่วทลีะหน้า 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม  นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น 
ได้เสนอให้บริษัทฯ ท าการประเมินประโยชน์ของ Tax spreading credit จาก BOI Income Tax พร้อมทัง้
เพิม่เตมิว่า การทีบ่รษิทัฯ สามารถจดัส่งรายงานการประชุมใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดภ้ายใน 14 วนันัน้ เป็น
การเสรมิสรา้งหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ นอกจากนี้ หากบรษิทัฯ จดัสง่รายงานการประชุมผ่าน
ทางศูนยร์บัฝากแห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งก าหนดวาระแรกของการประชุมสามญัฯ 
เป็นวาระรบัรองรายงานการประชุมฯ ซึง่จะท าใหป้ระหยดัเวลาได ้   
 
ค าตอบ  นายคชูร ูวาเดีย ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
ก าไรของบรษิทัฯ ไมจ่ดัเป็นก าไรจากการสง่เสรมิการลงทุน แต่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรทีไ่มเ่สยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล ดงันัน้ ค าแนะน าเกีย่วกบั BOI Tax จงึไม่เกีย่วขอ้งกนั นายคูชร ูไดก้ล่าวขอบคุณส าหรบัค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์  
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัต่อไปน้ี 
งานทีย่งัไม่ส่งมอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 จ านวน 
8,615 ลา้นบาท มคีวามหมายวา่อยา่งไร หรอืแสดงใหเ้หน็ก าไรของปีนี้ไดอ้ยา่งไร   
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ โอสถานุเคราะห ์ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
งานทีย่งัไมส่ง่มอบทีป่รากฎในรายงานการประชุมฯ แสดงใหเ้หน็งานคงเหลอืระหวา่งปีในช่วงเวลาทีต่่างกนั จาก
สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 จนถงึ 31 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ มงีานคงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,146 ลา้นบาท ซึง่ไม่ไดแ้สดง
ใหเ้หน็ถงึภาพของก าไรของบรษิทัฯ ในปีนี้  อยา่งไรกต็ามทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ทีป่ระมาณ 
7-8% ของงานทีท่ าได ้   
 
ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมผู้
ถอืหุน้ครัง้ที่ 84 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชมุ 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 785,245,260 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00   
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.00  
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที่ 1 มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 35 ราย ถือหุ้นจ านวน 
2,438,986 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 217 ราย นับจ านวน
หุน้รวมกนัได ้787,684,446 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.5404 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 
 
วาระท่ี 2 

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดข้อให ้นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์เป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระน้ี  

นายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ มแีผนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่จะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระที ่3 และวาระที ่
4 นัน้ ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ บรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจาก
จ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ทุนไดต้่อเมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิคา่
หุน้ครบถว้นเวน้แต่หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย
ทีหุ่น้จ านวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุน้ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในปี 
พ.ศ. 2556  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งต้น โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้
แทน  
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“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,002,904,144 บาท (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง
รอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 1,002,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง
รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
 หุน้สามญั 1,002,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง

รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

นายสุรศกัดิ ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกีย่วกบัวาระนี้  
 
ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัน้ี  
เหตุผลในการลดทุนครัง้นี้ เนื่องจากเพิม่ทุนครัง้ทีผ่่านมาไม่สามารถจ าหน่ายหุน้ไดห้มด หรอืเป็นผูล้งทุนราย
เดมิแต่ตอ้งการจะซือ้หุน้เพิม่ทุนในราคาใหม ่เพราะเหน็ไดจ้ากจ านวนเพิม่ทุนทีจ่ะขออนุมตัใินครัง้นี้ใกลเ้คยีงกบั
ครัง้ที่ผ่านมา และหากเป็นการเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนในวงจ ากดัเช่นเดยีวกบัครัง้ที่ผ่านมา จะท าให้ผูล้งทุน
รายเดมิเสยีสทิธิอ์ยา่งไรหรอืไม ่และไดส้อบถามเพิม่เตมิวา่การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปนัน้ มรีะยะเวลาใน
การด าเนินการหรอืไม ่ 
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี   
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ผ่านมาเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
175,000,000 บาท ซึ่งใชเ้วลา 2-3 ปี บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถหานักลงทุนทีต่รงตามวตัถุประสงคใ์นการเพิม่ทุน
ครัง้นัน้ได ้จงึไดเ้สนอทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ยกเลกิการเสนอขายหุน้ในครัง้นัน้ไปก่อน สว่นการเพิม่ทุน
ทีเ่สนออนุมตัใินครัง้นี้ จ านวน 100,000,000 บาท นัน้ ตามกฎหมายก าหนดว่าบรษิทัจะตอ้งลดทุนจดทะเบยีน
ในส่วนของหุน้เพิม่ทุนทีย่งัจ าหน่ายไม่ได้ลงก่อน จงึจะสามารถเพิม่ทุนใหม่ในครัง้นี้ได ้โดยทีก่ารเพิม่ทุนครัง้นี้
จะเป็นการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั (PP) เช่นเดยีวกบัครัง้ทีผ่า่นมา เพยีงแต่ครัง้นี้จะเป็นแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป หรอื General Mandate ทัง้นี้เวลาที่ผ่านมามผีลท าใหร้าคาหุน้เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้การเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนใหมใ่นครัง้นี้จงึเทา่กบัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนใชส้ทิธใินการทบทวนราคาใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการ
ลงทุน อยา่งไรกต็าม การก าหนดราคาจะเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ในสว่นของระยะเวลาด าเนินการเสนอขาย
หุน้นัน้จะมรีะยะเวลาก าหนด ซึง่จะไดน้ าเสนอในวาระทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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ค าถาม  นายสถาพร ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น แสดงความเหน็และสอบถามดงัต่อไปน้ี 
การขออนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนในวาระที ่2 นี้ มคีวามเกีย่วเนื่องต่อไปยงัวาระที ่3 คอืเรือ่งการขออนุมตัเิพิม่ทุน 
และวาระที ่4 คอืการมอบอ านาจใหก้รรมการด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน ดงันัน้ หากวาระที ่2 ไม่ผ่านการ
อนุมตั ิวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะไม่มกีารพจิารณาต่อไป ดงันัน้ จงึเสนอให ้นายสุรศกัดิ ์น าเสนอและอธบิาย
รายละเอยีดในวาระที ่2 ไปจนถงึวาระที ่4 ในคราวเดยีวกนั และจงึขอใหท้ีป่ระชุมมกีารลงมตติามวาระ ในแต่ละ
วาระเป็นล าดบัถดัไป ทัง้นี้เพื่อให้เห็นว่าการเสนอขอเพิม่ทุนครัง้นี้มคีวามเป็นมา และมคีวามจ าเป็นอย่างไร  
ในการจดัประชุมวสิามญัครัง้น้ี  
 
นายสถาพร มคีวามเห็นเพิ่มเติมว่าจากรายงานการเงนิ ณ สิ้นปี ได้แสดงให้เห็นว่า บรษิัทฯ มสี่วนหนี้สนิ 
ต่อทุนเป็นเท่าใด มคีวามจ าเป็นในการเพิม่ทุนครัง้นี้หรอืไม่ และหากเหน็ว่าจ าเป็นต้องเพิม่ทุน โดยการมอบ
อ านาจแบบทัว่ไป เหตุใดไม่ด าเนินการไปเมื่อครัง้ประชุมสามญัฯ ที่ผ่านมา ท าไมต้องมกีารประชุมวสิามญั
ในช่วงระยะเวลาห่างกนัเพยีง 3 เดอืน ซึ่งเหน็วา่เป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นต่อกจิการ ทัง้นี้ คณะกรรมการควรมี
การหารอืกนัเมื่อช่วงเดอืนพฤศจกิายน หรอืธนัวาคม ปีที่แลว้ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน การบรหิารกระแส
เงนิสดในการประกอบธุรกจิ และน าเสนอเรือ่งนี้ในการประชุมสามญัครัง้ทีผ่า่นมาได ้ 
 
นายสถาพร สอบถามว่าการเสนอขอเพิม่ทุนในครัง้นี้ สดัส่วนที่ขอเพิม่ทุนเหมาะสมหรอืไม่ จะสามารถท าให้
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง ค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง ไดเ้พยีงพอหรอืไม่ เนื่องจากเป็นการเพิม่ทุนโดยการ
เสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัเหมอืนครัง้ทีผ่า่นมา และเหตุใดจึงไมท่ าการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วน (Right Offering) ในส่วนของราคาเสนอขายทีก่ าหนดไวว้่าจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 90% ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานก ากบัและดูแลหลกัทรพัย ์(กลต.) นัน้ จ าเป็นตอ้งม ีSilent Period หรอืไม่ และจะมกีารออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ(Warrant) ควบคู่กนัไปด้วยหรอืไม่ และเมื่อได้ฟังค าชี้แจงแล้ว จะสอบถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง
ต่อไป 
 
ค าตอบ  นายสุรศกัด์ิ ได้สอบถามความเหน็ของที่ประชุมว่าเหน็ด้วยกบัขอ้เสนอของท่านผูถ้อืหุ้นที่
ต้องการให้อธบิายภาพรวมของวาระที่ 2 ไปจนถึงวาระที่ 4 แล้วจงึค่อยลงมติในแต่ละวาระตามล าดบั ทัง้นี้
สาเหตุทีต่อ้งน าเสนอรายละเอยีดในแต่วาระ เนื่องจาก มตทิีใ่ชใ้นการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระแตกต่างกนั 
 
ทีป่ระชุม เหน็ดว้ยและมมีตใิหน้ายสรุศกัดิ ์ด าเนินการประชุมตามทีน่ายสถาพรเสนอ 
 
นายสุรศกัด์ิ ได้กล่าวอธบิายภาพรวมของการประชุมวสิามญัในครัง้นี้ว่า มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 100,000,000 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมลี าดบัวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 2 เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนจ านวน 175,000,060 บาท  
ลงก่อน จงึจะสามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนใหม่เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000 บาท รวมถึงการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
และหากวาระที ่2 ไดร้บัการอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนแลว้ จะเป็น วาระที ่3 ซึง่ในวาระนี้จะเป็นการเสนอใหท้ี่
ประชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั รวมถงึการแกไ้ข
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เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และ
วาระที่ 4 จะเป็นเรื่องการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณาด าเนินการจดัสรรหุน้
เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้  

นายสรุศกัด์ิ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระที ่3 ดงันี้ 

วาระท่ี 3 

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

นายสรุศกัด์ิ ซึง่เป็นผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงถงึหลกัการ เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป ตามทีไ่ดอ้ธบิายในภาพรวมขา้งตน้ รวมถึงขอ้เทจ็จรงิตามทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอื
เชญิประชุมว่าบรษิทัฯ ยงัมไิดม้แีผนการทีช่ดัเจนส าหรบัการใชเ้งนิทุนทีจ่ะไดร้บัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ ดว้ย
สภาวะตลาดและเพื่อให้บรษิัทฯ มเีงนิทุนที่เพยีงพอส าหรบัการขยายกจิการที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตที่จะเพิม่
ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ คณะกรรมการเหน็ว่าการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อื
หุน้มากทีสุ่ด โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,002,904,144 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จ าหน่ายตามที่ระบุ ในวาระที่  2 ข้างต้น ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000หุน้ ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 9.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอ
การเพิม่ทุนเพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(วนัที ่27 มถุินายน 2560) ทัง้นี้ แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 
53-4) ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 แนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้
แทน  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,102,904,144 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่
พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

แบง่ออกเป็น 1,102,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่
พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
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โดยแบง่ออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,102,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่

พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

 
นายสุรศกัด์ิ ได้อธบิายเพิม่เติมเกี่ยวกบัหลกัการของการเพิม่ทุนแบบ General Mandate ว่าเป็นการสรา้ง
สมดุลประโยชน์ทัง้แก่ผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ กล่าวคอืเป็นการเพิม่ความคล่องตวัในการระดมทุน ลดขัน้ตอนใน
การด าเนินการ รวมถงึระยะเวลาภาระค่าใชจ้่าย เพื่อใหเ้กดิการบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยทีย่งัคงหลกัการในการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตักิรอบในการเพิม่ทุนและ
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาด าเนินการเพิม่ทุนเพือ่ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน จากการทีท่ี่
บรษิทัสามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมายจากการระดมทุนเพิม่ไดท้นัเวลา  
 
วธิกีารในการเพิม่ทุนนัน้สามารถท าได้หลายวธิี กล่าวคือการเพิม่ทุนตามสดัส่วนเดิม (RO) จ าหน่ายให้กบั
ประชาชนทัว่ไป (PO) หรอื ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (PP) ซึ่งบรษิทัฯ เลอืกใชก้ารจ าหน่ายหุน้แบบ PP โดยที่
กฎหมายก าหนด บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ทุนได้ไม่เกนิ 10% ของทุนช าระแลว้ จ านวน 1,002,904,144 บาท 
(หลงัการลดทุนฯ) คดิเป็นทุนทีส่ามารถเพิม่ไดเ้ทา่กบั100.29 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดข้อเพิม่ทุนจ านวน 100
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100 ล้านหุ้น ด้วยราคาเสนอขายขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัและดแูลหลกัทรพัย ์(กลต.) จะตอ้งไมต่ ่ากวา่ 90% ของราคาหุน้ถวัเฉลีย่ ณ ขณะนัน้  
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ จะตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีครัง้ต่อไป ซึ่งทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีารประชุมสามญัฯ ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนเมษายนมาโดยตลอด ทัง้นี้ การจ าหน่ายหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้ 
จะตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเดอืนเมษายน 2561 ในส่วนของการเพิม่ทุนจ านวน 175 ลา้นบาท ทีผ่่านมาในปี 2556 
นัน้ สามารถต่ออายุไปไดเ้รื่อยๆ โดยการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่ง บรษิทัฯ ไดข้อต่ออายุรวมทัง้สิน้ 3 
ครัง้ ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่เป็นการไมเ่หมาะสม จงึไดม้มีตใิหย้กเลกิการเพิม่ทุนครัง้นัน้และเรยีนใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้รบัทราบ ในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 
 
นายสุรศกัด์ิ ชี้แจงเพิม่เตมิถงึเหตุผลที่ไม่เพิม่ทุนตามสดัส่วน (Right Offering) เนื่องจาก ธุรกจิก่อสรา้งเป็น
ธุรกจิที่จ าเป็นตอ้งมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ที่สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิได ้การเพิม่
ทุนแบบ Right Offering บริษัทฯ อาจจะได้เพียงแค่เงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว การหา Strategic 
Partner นี้เป็นหลกัการเดยีวกบัการขอเพิม่ทุนในครัง้ทีผ่่านมา ดงันัน้ บรษิทัฯ จะตอ้งมัน่ใจว่าผูล้งทุนรายใหม่
สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัฯ ได ้เช่น มเีทคโนโลย ีประสบการณ์ คุณสมบตั ิใบอนุญาต หรอืผลงาน
ก่อสรา้งทีจ่ะสามารถท าใหบ้รษิทัฯ เขา้รว่มประมลูงานโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่  
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น  
ขอทราบเหตุผลที่บรษิทัฯ ต้องการหาผูร้่วมด าเนินการในกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) รวมถงึชื่อของ Joint 
Venture ทีบ่รษิทัฯ จะเขา้รว่มจดัตัง้  
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ค าตอบ  นายคูชรู เห็นว่าผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนระหว่าง ผู้ร่วมลงทุน (Investor) และผู้ร่วม
ด าเนินการในกจิการรว่มคา้ (Joint Venture) จงึไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงันี้ 
 
การหาผูร้ว่มลงทุน กบั Joint Venture ในการเขา้ร่วมประมลูงานเป็นคนละสว่นกนั  ในสว่นของการจดัตัง้ Joint 
Venture นัน้ ไม่จ าเป็นต้องมชีื่อ หรอืจดทะเบยีนไวก้่อน เนื่องจาก Joint Venture เป็นการจดัตัง้ขึ้นเป็นการ
ด าเนินการเฉพาะส าหรบัโครงการใดโครงการหนึ่งเทา่นัน้  
 
ค าถาม  นายสถาพร ผงันิรนัดร ์- ผูถื้อหุ้น ได้ช้ีแจงและแสดงความเหน็ดงัต่อไปน้ี  
การที่ตนได้ตัง้ค าถามเพื่อให้คณะกรรมการตอบในระหว่างการประชุม นัน้ เพื่อต้องการให้มกีารบนัทกึไวใ้น
รายงานการประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่การประชุมวสิามญัครัง้นี้เพื่อขอนุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป
โดยการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั เพือ่หาพนัธมติรทางธุรกจิ แทนการเพิม่ทุนตามสดัสว่นซึง่จะไดเ้พยีงเงนิ
เขา้มาเพิม่ และได้แสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า จากรายงานการเงนิ ณ สิ้นปี บรษิทัฯ มหีนี้สนิ จ านวน 3,171 
ลา้นบาท และสว่นทุน จ านวน 1,839 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีเ่กนิ 1:1 ดงันัน้การเพิม่ทุนครัง้นี้ 
เมื่อมเีงนิเขา้มาจากการจ าหน่ายหุ้น จะช่วยท าให้ต้นทุนทางการเงนิลดลง อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็วา่การจดัประชุมวสิามญัฯ ครัง้นี้ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  
 
นายสถาพร ไดส้อบถามอกีครัง้หนึ่งถงึเหตุผลทีค่ณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการเรื่องการขออนุมตักิารลด
ทุนจดทะเบยีน การเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการขออนุมตัอิ านาจกรรมการใหด้ าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
เมือ่ครัง้ประชุมสามญัประจ าปีทีผ่า่นมา   
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ    ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
หากการเพิม่ทุนแบบ Private Placement ครัง้นี้เป็นผลส าเรจ็ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ฯ ครัง้ต่อไป บรษิทัฯ จะมี
เงนิทุนเพิม่ขึน้มาจากการจ าหน่ายหุ้นจ านวน 100 ลา้นหุ้น ซึ่งจะสามารถน าไปช าระคนืหนี้เพื่อลดค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิลง ปัจจุบนั บรษิทัฯ ช าระดอกเบีย้ในอตัรา 4-6% ต่อปี ส าหรบัหนี้สนิระยะยาว 
เมื่อหนี้สนิลดลง ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ย่อมส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง อย่างไรกต็าม อตัราส่วน
หนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ ที ่1.72 เท่า นับว่าเป็นอตัราทีไ่ม่สงูเมือ่เทยีบกบับรษิทัขนาดใหญ่อื่นในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั ซึง่มบีางบรษิทัมอีตัราสว่นสงูถงึเกอืบ 6 เทา่ 
 
เหตุผลทีต่อ้งมกีารจดัประชุมวสิามญัฯ ในเวลา 3 เดอืนนับจากการประชุมสามญัฯ ครัง้ก่อนเมื่อเดอืนเมษายน 
เนื่องจาก บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการเพือ่ลงมตติ่างๆ เป็นเวลา 2 เดอืนก่อนการประชุมสามญัฯ ซึง่
นับถึงวนันี้ เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน และด้วยธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครฐัไม่เป็นไปตามก าหนด มกีารเลื่อนหรอืชะลอ
โครงการออกไปหลายครัง้ ทงันี้ บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการเพิม่ทุนจะเกดิผลกระทบต่อนักลงทุน ซึ่งบรษิทัฯ ได้
พยายามบรหิารการเงนิ และแผนการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด ดงันัน้ ในเวลาทีเ่หลอือกี 8-10 เดอืนก่อนทีจ่ะ
ถงึการประชุมสามญัฯ ครัง้ต่อไป คณะกรรมการจะตอ้งเตรยีมตวัและท างานอยา่งเตม็ที ่ 
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ค าถาม  นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น  
ไดส้นับสนุนการเพิม่ทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้ รวมถงึเสนอใหเ้หน็ถงึผลดแีละผลเสยี
ของการเพิม่ทุนลกัษณะนี้ ซึง่จะเกดิผลดตี่อบรษิทัฯ มากกวา่ผลเสยี กลา่วคอืจะเกดิการ dilute ของราคาไมม่าก
นกั แต่จะสง่ผลดตี่ออตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนดขีึน้ รวมถงึกระแสเงนิสดทีด่ขี ึน้ดว้ย  

ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัต่อไปน้ี 
ขณะนี้ บรษิทัฯ มผีูล้งทุนทีค่าดหวงัแลว้หรอืยงั และในส่วนราคาเสนอขายที่ยงัไม่ไดก้ าหนดนัน้ เนื่องจากนัก
ลงทุนที่คาดหวงัจะรอจนกว่าถึงราคาต ่าสุดแล้วจงึซื้อหรอืไม่ เพื่อไม่ให้ติด Silent Period ซึ่งจะมผีลต่อการ 
dilute ของราคา นอกจากนี้  คณะกรรมการยงัไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขอเพิ่มทุนครัง้นี้ 
ประกอบกบัรายไดข้องบรษิทัฯ ไม่ดนีัก รวมถงึราคาหุน้ที่อาจจะเกดิการ dilute จงึอยากทราบวตัถุประสงค์ที่
ชดัเจนว่าบรษิทัฯ มแีนวโน้มที่จะท าอะไรใหด้ขีึน้ เงนิที่ไดม้าจะใชใ้นการท าโครงการอะไรทีจ่ะท าใหธุ้รกจิของ
บรษิทัฯ เตบิโตขึน้ นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนในการด าเนินงาน 

ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ   ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี 
ขณะนี้ยงัไม่มนีักลงทุนทีค่าดหวงัไว ้แต่มนีักลงทุนต่างประเทศหลายรายใหค้วามสนใจ ทีจ่ะลงทุนในบรษิทัไว้
บา้งตัง้แต่เมื่อตอนเพิม่ทุนแบบ PP ในปี 2556 แต่เนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขร่วมกนัไดท้ัง้ 2 ฝ่าย การ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นัน้จงึไมเ่กดิผลส าเรจ็ และหากไดร้บัการอนุมตักิารเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะตอ้ง
ท า Road show เพื่อเสนอขายนักลงทุนที่สนใจ ทัง้นี้ CNT เป็นหุน้ที่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศให้ความ
สนใจอยูม่าก โดยการเขา้รว่มกจิกรรมวนัพบนักลงทุน Opportunity Day ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เป็นประจ าทุกไตรมาส ดงันัน้ การหาผู้ลงทุนครัง้นี้ ในความเป็นจริงไม่ได้เริม่ต้นจากศูนย์ เสียทีเดียว 
เพยีงแต่ยงัไมม่คีวามชดัเจน 

นอกจากนัน้ หากการเพิม่ทุนครัง้นี้เป็นผลส าเร็จ เงนิที่ไดม้าจะเป็นเงนิจากการลงทุน ซึ่งไม่ต้องเสยีดอกเบี้ย
ใหก้บัสถาบนัการเงนิ ท าใหต้น้ทุนทางการเงนิลดลง ในสว่นของวตัถุประสงคห์ลกัในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เนื่องจาก
บรษิทัฯ ตอ้งการหาพนัธมติรธุรกจิเพือ่ขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปเริม่ด าเนินการ
แลว้ในประเทศพมา่ และกมัพชูา รวมถงึมแีผนทีจ่ะขยายตลาดไปยงัประเทศลาว ดงันัน้ การเพิม่ทุนในครัง้นี้จงึ
เป็นไปเพือ่การขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ 

ปัจจุบนันี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ทีม่มีูลค่า 5,000 – 10,000 ลา้น
บาท หลายโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลานับ 10 ปี ที่บรษิทัฯ ไม่เคยไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการประมูลโครงการ
ขนาดใหญ่เช่นนี้ ดงันัน้ บรษิทัฯ ไดพ้ยายามอย่างเตม็ที่เพื่อจะชนะการประมูล ถงึแมว้่าก้าวแรกอาจจะยงัไม่
ประสบความส าเรจ็ 

ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัน้ี  
ขอทราบการก าหนดราคาขายขัน้ต ่า เนื่องจากเหน็วา่เหลอืเวลาอกีประมาณ 8 เดอืนก่อนจะถงึการประชุมสามญั
ครัง้ต่อไป ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ลว้เสรจ็ จงึกงัวลวา่ตอนเสนอขาย PP ในขณะ
นัน้ราคาเสนอขายอาจจะต ่ามาก ท าใหเ้กดิผลเสยีกบัผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได ้  
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ค าตอบ  นายสุรศกัด์ิ ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิในเรื่องของการก าหนดราคาเสนอขาย ในวาระที ่4 เรื่องของ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการมอี านาจในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยชีแ้จงรายละเอยีดใน
วาระที ่4 ดงัต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

นายสุรศกัดิ ์ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการได้มมีตใิห้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถ้ือหุ้นฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ในวาระที่ 3 ขา้งต้น คณะกรรมการจงึมมีติ
อนุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั โดยเสนอให้พจิารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณา กระท า
การ หรอืก่อใหเ้กดิการกระท าดงัต่อไปนี้  

4.1 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด)้  

4.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึง
รายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว โดยที่ 

4.2.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าวจะไม่เป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

4.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดทีี่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ซึ่งจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่
น้อยกวา่เจด็วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไมเ่กนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ
ก าหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั และ 

4.3 เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอี านาจโดยสมบูรณ์ในการเขา้เจรจาและตก
ลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 

โดยการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ ในครัง้ถดัไป โดยพจิารณาขอ้มูลเพิม่เตมิจากแบบรายงานการเพิม่ทุน (F 
53-4) ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
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ภายหลงัจากการน าเสนอรายละเอยีด นายสุรศกัดิ ์ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า บรษิัทฯ สามารถก าหนดได้เพยีงแค่
ราคาเสนอขายขัน้ต ่าที่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 90% ของราคาหุน้ถวัเฉลีย่ ณ ขณะนัน้ ตามเกณฑท์ีก่ าหนดโดย กลต. 
พรอ้มทัง้ไดช้ีแ้จงวา่ การเพิม่ทุนจ านวน 175 ลา้นบาท ในครัง้ทีผ่า่นมา เมื่อคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า
ภาวะตลาดและราคาที่จะเสนอขายช่วงนัน้ไม่เหมาะสม ดงันัน้ เมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว 
คณะกรรมการจงึไดม้มีตยิกเลกิการเพิม่ทุนในครัง้นัน้ และน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัรบัทราบ  
 
ค าถาม  นายฮัง่ไช้ อคัควสัสกลุ - ตวัแทนจากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผูถ้ือหุ้นไทย 
กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้สดงความเหน็ก่อนหน้า เนื่องจากผูถ้อืหุน้หลายรายมคีวามเป็นกงัวล และไดแ้สดง
ความเห็นเพิม่เตมิว่า การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นวธิกีารเพิม่ทุนที่บรษิัทจดทะเบยีนหลายบรษิัท
เลอืกใช ้เนื่องจากเป็นวธิกีารทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน แต่บางบรษิทัจดทะเบยีนกลบั
น าวธิกีารนี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและสรา้งความเสยีหายแก่ผูถ้ือหุ้นรายย่อย โดยอาศยัเกณฑ์ในการใช้ราคา
เฉลีย่ทีไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนดราคาเสนอขาย ซึง่ไมส่ามารถรูไ้ดว้า่
คณะกรรมการจะมีมติเมื่อใด ดังนัน้ ชมรมผู้ถือหุ้นได้ท าเรื่องฟ้องศาลเรียกร้องสิทธิให้ผู้ถื อหุ้นรายย่อย 
เนื่องจากคณะกรรมการของบางบรษิทั ไดก้ดราคาหุน้ใหต้ ่าลงก่อนมกีารลงมตกิรรมการ ท าใหม้ลูค่าเงนิลงทุน
ของผูถ้อืหุน้หายไปเป็นจ านวนมาก ซีง่เป็นการกระท าทีไ่มไ่ดค้ านึงถงึจรยิธรรม  
 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ไดป้ฏเิสธวธิกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป แต่เหน็ว่าจะตอ้งเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อให้
ตลาดทุนมคีวามเขม้แขง็ สิง่ทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามเพือ่ปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้กลา่ว 
ชื่นชมการท างานของคณะกรรมการ และอยากเหน็บรษิทัจดทะเบยีนเตบิโตอยา่งเขม้แขง็ เงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่
ทุนเป็นเงนิบรสิุทธิ ์ทีบ่รษิทัควรจะน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และขอใหค้ณะกรรมการ กรรมการอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบ และปกป้องผูถ้อืหุน้รายยอ่ย เพือ่สรา้งจรยิธรรมในตลาดทุน ใหเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็ ถูกตอ้ง ผูถ้อืหุน้
รายย่อยได้ประโยชน์จากการลงทุน และขอให้บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเพิม่ทุนและเตบิโตต่อไปใน
ตลาดทุน   
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น 
ไดส้อบถามถงึการตัง้ราคาขายหุ้นเพิม่ทุนในวาระที่ 4 ซึ่งก าหนดไวว้่า สามารถเพิม่ทุนจ านวนเท่าใดกไ็ด้แต่
ตอ้งไมเ่กนิ 10% ของทุนจนทะเบยีน ในสว่นของการเสนอขาย จะเสนอขายกีค่รัง้กไ็ดแ้ต่ไมเ่กนิจ านวนเงนิ 100 
ลา้นบาท ตามทีข่ออนุมตั ิจงึอยากสอบถามถงึเหตุผลในการเพิม่ทุน ทัง้นี้เหน็ว่ากลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ มศีกัยภาพ
เพยีงพอที่จะลงทุนเองได้ และการเขา้มาของผูร้่วมด าเนินการ (Joint Venture) ในครัง้นี้ เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้ร่วมประมลูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งใตท้ีจ่ะเปิดประมลูในเดอืนตุลาคมนี้ใช่หรอืไม ่
และจะตอ้งเปิดบรษิทัใหมห่รอืไม่ 
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  
การหาผูร้่วมลงทุน กบัการหาผูเ้ขา้ร่วมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ นัน้ไม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกนั กล่าวคอื กจิการร่วมคา้ หรอื Joint Venture เป็นการจดัตัง้ขึน้เพือ่การเขา้รว่มประมลูงานโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้เขา้ร่วมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาแลว้หลาย
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โครงการ โดยประมลูกบัผูเ้ขา้รว่มทีม่คีุณสมบตั ิประสบการณ์ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัประเภทของงานที่
เขา้ประมลู เชน่ งานรถไฟฟ้า งานถนน งานรถไฟรางคู ่เป็นตน้  
 
หลงัจากทีน่ายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงในวาระที ่2 ไปจนถงึวาระที ่4 จบสิน้แลว้ ประธานไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่าน
ใด ตอ้งการสอบถาม หรอืเสนอแนะอะไรเพิม่เตมิหรอืไม่ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีใ่หก้ าลงัใจ และจะ
บนัทกึประเดน็ส าคญัๆ ทีไ่ดห้ารอืกนัในการประชุมไวใ้นรายงานการประชุมครัง้นี้  
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระที ่2 ถงึ วาระที่ 4 
ตามล าดบั ดงันี้ 
 
วาระท่ี 2  

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

มติท่ีประชมุ 
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไวแ้ล้วแต่ยงัมไิด้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท พรอ้มทัง้การ
แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงมดีงันี้  
 

เหน็ดว้ย จ านวน 787,684,215 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   31  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3  

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

28



 
มติท่ีประชมุ 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,002,904,144 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ 
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อ
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงดงันี้  
 

เหน็ดว้ย จ านวน 785,225,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.6878 
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   2,459,150  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.3122  
งดออกเสยีง จ านวน 31 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  
มติท่ีประชมุ 
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกนิ 100,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณา กระท าการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้ดงักล่าวตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน 785,225,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6878  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   2,459,181  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.3122  
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่มคี าถามเพิม่เตมิหรอืไม ่
 
เรื่องอ่ืนๆ 
นายฮัง่ไช้ อคัควสัสกลุ - ตวัแทนจากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผูถ้ือหุ้นไทย 
การชีแ้จงในวาระที ่2 นบัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ดงันัน้ ขอย ้าใหม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม  
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นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น ขอหารือดงัต่อไปน้ี 
บรษิทัฯ ไดเ้คยมกีารประเมนิค่า goodwill ของชื่อบรษิทัฯ หรอืไม่ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการมาเป็น
เวลานาน เคยมสีาขาในต่างประเทศหลายสาขา ก่อนทีจ่ะปิดกจิการทัง้หมดและเหลอืเพยีงบรษิทัแม่เพยีงแห่ง
เดยีวในประเทศไทย  จงึเสนอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาเปลีย่นชื่อบรษิทั เนื่องจากเหน็วา่ ชื่อ Christiani & Nielsen 
เป็นชือ่ของบุคคลทีก่่อตัง้บรษิทัฯ ปัจจุบนั ชือ่นี้อาจไมไ่ดส้ะทอ้นอะไรถงึบรษิทัฯ  

นายสุรศกัด์ิ ขอบคุณส าหรบัค าเสนอแนะ และชีแ้จงว่าจะน าเรื่องนี้เขา้หารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ และได้
เพิม่เตมิว่า Christiani & Nielsen เป็นบรษิทัก่อสรา้งทีม่มีานานกว่า 86 ปี และถอืเป็นต านานของการก่อสรา้ง
ในประเทศไทย โดยคนทัว่ไปรูจ้กัในชือ่ CNT 

ประธาน  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ชื่อ Christiani & Nielsen เป็นชื่อที่มี Brand Value ในแวดวงก่อสร้างใน
ต่างประเทศ โดยมผีลงานก่อสรา้งงานสาธารณูปโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสรา้งถนน สะพาน อุโมงค์
ใตน้ ้า สนามบนิ อู่จอดเรอื เป็นตน้ และเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวางในทวปียุโรป และตะวนัออกกลาง ถงึแมว้า่
ปัจจุบนันี้บรษิทั ในต่างประเทศจะไดห้ยุดด าเนินการไปแลว้ คงเหลอืบรษิทัแม่ในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว 
ผูบ้รหิารทุกคนต่างมุง่มัน่ทีจ่ะฟ้ืนฟูชือ่เสยีงใหก้ลบัมาเป็นทีรู่จ้กัไดอ้ยา่งเดมิ ดงันัน้ ณ ขณะน้ีจงึยงัไมม่คีวามคดิ
ทีจ่ะเปลีย่นชือ่ 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น  
เสนอใหเ้ปลีย่นชื่อเป็น CNT เพราะทีผ่่านมาชื่อบรษิทั Christiani & Nielsen  มทีัง้ทีป่ระสบความส าเรจ็และไม่
ประสบความส าเรจ็ ดงันัน้ จงึอยากใหห้ารอืกนัในทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาเรือ่งนี้  

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น 
แสดงความยนิดทีีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตักิารเพิม่ทุนและคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุน้ไดส้ าเรจ็ในเรว็วนันี้ 
พรอ้มทัง้สอบถามเพิม่เตมิถงึแนวทางการเตบิโตของบรษิทัฯ รวมถงึใหแ้สดงวสิยัทศัน์ถงึแนวโน้มของครึง่ปีหลงั 

นายสุรศกัด์ิ ชี้แจงว่าขอ้มูลเหล่านี้จะมกีารชี้แจงในวนัพบนักลงทุน Opportunity Day ซึ่งบรษิัทฯ จะชี้แจง
ความคบืหน้า ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส รวมถงึแนวโน้มและการคาดการณ์ในอตาคต และได้
ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ปีนี้บรษิทัฯ ประมาณการรายไดไ้วท้ี่ 8,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีที่แลว้ที่ประมาณการไว ้
7,000 ลา้นบาท   

นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น 
กล่าวชื่นชมประธานฯ และ รองประธานฯ ในการใหค้ าแนะน าทีด่ตี่อบรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถไดร้บัการ
จดัล าดับอยู่ใน TOP 300 ของบรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่ท าการจดัล าดับโดย หนังสือ Money & 
Banking Magazine ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2560 รวมถึงเสนอเพิม่เตมิขอ้คดิเหน็และแนวทางเพื่อให้บรษิทัฯ 
สามารถไดร้บัการจดัล าดบัอยูใ่น Top 500  ไดใ้นอนาคต 

ประธาน ไดก้ลา่วขอบคุณส าหรบัค าชืม่ชมและค าแนะน าทีเ่กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
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