รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559
ของ
บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 14.05 น. ณ หองแมน้ํา แกรนด บอลลรูม ชั้น 2 โรงแรมแมน้ํารามาดาพลาซา
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
กอนเริ่มการประชุม บริษัทไดนําเสนอวีดีทัศนเกี่ยวกับกิจกรรม CSR บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม ที่บริษัทและบริษัท
ในเครือ ไดรวมกันพัฒนาพื้นที่โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปน
สถานที่ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชและพระราชวงศ ได เ คยเสด็ จ ไปประทั บ ทรงงาน
ณ พลับพลาที่ประทับดอนขุนหวย ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่โครงการดังกลาว ใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึง
เวลา 14.00 น.
หลังจากนั้น พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ ไดเปนตัวแทนของคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
และพนักงาน บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในการกลาวบทกวีซึ่งประพันธโดยกวีซีไรต:
จิระนันท พิตรปรีชา และไดเชิญใหทุกทานที่อยูในหองประชุมยืนสงบนิ่งเปนเวลา 1 นาที และรวมกันรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพื่อรวมกันนอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดตอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เริ่มการประชุม
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม โดยแจงวา ปจจุบันบริษัท
มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 2,400 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวมจํานวน
131 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 915,072,075 หุน คิดเปนรอยละ 38.13 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท
ประธานฯ แนะนํา กรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทในครั้งนี้ ที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการและผูบริหารบริษัท
1. พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ
2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์
3. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร
4. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
5. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ
6. ดร.ฤทธิรงค อินทรจินดา

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด ( มหาชน ) 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท (66) (2)453-6277 โทรสาร (66) (2)453-6288
RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 636 Bangkhuntien-Chaitaley Road, Thakham, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Tel. (66) (2)453-6277 Fax. (66) (2)453-6288

7. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห
8. นายสมเกียรติ วงศาโรจน
9. นายธีระ ผลเจริญสุข
ที่ปรึกษาบริษัท
1. นางนุสรา ธาระวานิช

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ / ผูอํานวยการฝายโรงงาน
ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกฤตภาส เดี่ยววาณิชย ทําหนาที่พิธีกร แจงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ
รายละเอียดในการประชุมใหทานผูเขารวมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติใหถูกตอง
พิธีกรแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้
1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 6 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 1 เสียง ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะมี
บัตรลงคะแนนทานละ 1 ใบ ๆ ละ 6 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแตละวาระ
2. กรณีที่ผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หากผูถือหุนไมเห็น
ดวยหรือตองการงดออกเสียงในวาระใด ผูถือหุนสามารถทําเครื่องหมายถูกลงในชองไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในชองวาระ
นั้น และใหยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม
เห็นดวยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด
สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุน
บริษัทไดนําคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรแลวทั้งหมด
3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุม
รับทราบ หากทานผูถือหุนทานใดสงบัตรลงคะแนนในสวนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผล
คะแนนของทานเปนมติ “เห็นดวย”
4. ผูถือหุนที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแลว เจาหนาที่จุดลงทะเบียนจะไมออกบัตรลงคะแนน สําหรับ
วาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเสร็จสิ้นแลว
5. เมื่อจบการประชุมแลว ขอใหผูถือหุนทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดใหกับเจาหนาที่ของบริษัท หรือที่จุด
ลงทะเบียน เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง
6. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระใด ใหยกมือขึ้น
พรอมแจงชื่อ-นามสกุล และจํานวนหุนที่ถือ ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด และ
จํานวนหุน ที่ถือ เพื่อความชัดเจน ครบถวน และประโยชนในการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง จากนั้นใหผูถือหุนเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอซักถาม เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว
จากนั้น ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559

2

มติ
ที่ประชุมมี ม ติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ

929,591,880
เสียง
คิดเปน
100.00
เสียง
คิดเปน
เสียง
คิดเปน
929,591,880
เสียง
คิดเปน
100.00
ในวาระนี้มีผูถือหุนเขาประชุมเพิ่มโดยมีหุนเพิ่มจํานวน 14,519,805 หุน

%
%
%
%

กอนเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5
เปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเปนเงื่อนไขซึ่งกัน
และกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไมไดรับการอนุมัติ จะถือวาเรื่องอื่นๆ ที่ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมี
การพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไป โดยจะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระ
ที่ 5 ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 7,200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,400,000,000 บาท เป น จํ า นวน 9,600,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
7,200,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
นายสมเกียรติ วงศาโรจน ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีความจําเปนตองเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงคในการชําระหนี้เงินกู
ใหแกสถาบันการเงิน ชําระหุนกู RICH ครั้งที่ 1/2558 และสวนที่เหลือจะนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 7,200,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
2,400,000,000 บาท เปน 9,600,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ (RICH-W1) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมา
ดวย 2)
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 7,200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน 7,200,000,000
บาท มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน

- ผูถือหุนเดิม (Rights
Offering)

4,800,000,000

1 หุนเดิม : 2 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหม

- เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
RICH-W1 ที่จัดสรรใหแกผูถอื
หุนเดิม

2,400,000,000

2 หุนสามัญเพิ่มทุน
ใหม : 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ราคาขาย
(บาทตอหุน)
0.30 บาท

วัน เวลา จองซื้อ และชําระ
เงินคาหุน
14 – 18 พฤศจิกายน 2559

ราคาใชสิทธิ 1.00 บาท

จัดสรรใหโดยไมคิดมูลคาแก
ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน

จัดสรรใหแก
- บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement)

จํานวนหุน

อัตราสวน

หุนที่เหลือจากการ
จองซือ้ หุนสามัญเพิ่ม
ทุนของผูถอื หุนเดิม
ของบริษัท

-

วัน เวลา จองซื้อ และชําระ
ราคาขาย
เงินคาหุน
(บาทตอหุน)
กําหนดขึ้นภายหลังได
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคา
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตลาด ซึ่งคํานวณจากราคา
ใหมใหแกผูถอื หุนเดิม
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคา
เรียบรอยแลว
หุนบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยยอนหลังไม
นอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน
แตไมเกิน 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย และไมต่ํากวาราคาที่
เสนอใหผถู ือหุนเดิม (Right
Offering)

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
1. เงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุน (Right Offering) ประมาณ 1,440 ลานบาท จะนําไปใช ดังตอไปนี้
จํานวนเงินทุนที่จะนําไปใช ระยะเวลาการใชเงินทุน
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน
โดยประมาณ
สวนที่เพิ่ม
(ลานบาท)
1. ชําระหนี้ใหแกสถาบันการเงิน *
540
ในป 2559
2. ชําระหุนกู RICH ครั้งที่ 1/2558
500
วันที่ 30 มกราคม 2560
3. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท **
400
ในป 2559 - 2560

2. เงินที่ไดรับจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 ประมาณ 2,400 ลานบาท
จํานวนเงินทุนที่จะนําไปใช ระยะเวลาการใชเงินทุน
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน
โดยประมาณ
สวนที่เพิ่ม
(ลานบาท)
1. เพื่อเปนเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทใน
2,400
ภายใน ป 2562 (รอผล
อนาคต
จากการใชสิท ธิ RICHW1 แ ป ล ง เ ปน ทุน
ในชวงปลายป 2561)
ทั้งนี้ ตารางจํานวนเงินทุนสวนที่เพิ่มและระยะเวลาการใชเงินทุนสวนที่เพิ่ม เปนการประมาณการเบื้องตน และขึ้นอยู
กับมูลคาเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนไดจริงในอนาคต
แผนการใชเงินทุนที่ไดรับจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 กรณีที่บริษัทไดรับเงินทุนจากการแปลง
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ พี ย งพอต อ การลงทุ น บริ ษั ท จะพิ จ ารณานํ า เงิ น ทุ น ดั ง กล า วไปใช ใ นการลงทุ น ในโครงการธุ ร กิ จ
สาธารณูปโภค ประเภททรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนธุรกิจที่จะสรางฐานรายไดใหกับกลุมบริษัทใหมีความมั่นคงในระยะยาวเพิ่มขึ้น
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ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
1. ภายหลังจากการเพิ่มทุนเรียบรอยแลว สัดสวนอัตราทางการเงินหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท (DEBT /
EQUITY RATIO) จะลดลงจาก 2.58 เทา เปนไมเกินกวา 0.70 เทา (คํานวณจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559)
2. เพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแกบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
3. เพิ่มความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินใหแกบริษัท ซึ่งเปนผลจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนเดิม และเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนของใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1
4. ทําใหบริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอในการรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมี
ความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโนมการดําเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
หลังจากนั้น นายสมเกียรติ วงศาโรจน จึงไดเชิญนางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ไดชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
นางสาวอั งคกาญจน ตั นติ วิ รุ ฬห กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ได ชี้ แจงเพิ่ มเติ มว า การเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง นี้ มี
ความสําคัญกับบริษัทเปนอยางมาก เนื่องจากจะเปนการ Turnaround ของบริษัทครั้งใหญ จึงมีความจําเปนที่จะตองขอมติ
จากผูถือหุนใหอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถึงแมวาสถานการณและเศรษฐกิจโลกในปจจุบันจะไมเอื้ออํานวยในการเพิ่มทุนนัก
แตปจจุบันโอกาสในการทําธุรกิจของบริษัทในสวนของภาคการกอสรางกําลังจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นไดจากบริษัท ไทย
เนชั่นแนลโปรดัคท จํากัด (บริษัทรวม) ธุรกิจผลิตเสาเข็มสปนซึ่งอยูในสวนรากฐานของการกอสราง ไดรับคําสั่งซื้อสินคาที่
เพิ่มขึ้นมากในชวงไตรมาสที่ 4 สําหรับบริษัทเองก็ไดมีการเจรจากับเจาของโครงการใหญ ๆ ที่จะจัดหาเหล็กใหแกผูรับเหมา
อาทิเชน โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โครงการมอเตอรเวย โครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟฟาสายสีตาง ๆ
รวมถึงอาคารที่จะตองสรางคูไปกับโครงการรถไฟฟาสายสีตาง ๆ ถาหากในอนาคตบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจากผูถือหุนก็จะ
สามารถนําไปดําเนินการรับคําสั่งซื้อไดอีกเปนจํานวนมาก สําหรับในปจจุบันบริษัทก็รับงานไดแคเพียงเงินทุนที่มีอยู จึงขอเรียน
เชิญใหทานผูถือหุนจองซื้อหุนเพิ่มทุนกับบริษัท ทานใดมีกําลังมากก็เพิ่มมาก ทานใดมีกําลังนอยก็เพิ่มนอย หรือทานใดไม
สะดวกก็ไมเปนไร สําหรับการประชุมในวันนี้เพียงขอใหผูถือหุนไดลงมติอนุมัติการเพิ่มทุน เพื่อเปดโอกาสใหนักลงทุนรายอื่นได
เขามาเพิ่มทุนและชวยเหลือบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถกาวตอไปได และเชื่อมั่นวาอนาคตของ Rich Asia สดใสแนนอน
สําหรับ 2 ปที่ผานมา คณะกรรมการและผูบริหารทํางานกันหนักมาก เนื่องจากธุรกิจเหล็กไมคอยดี ไมเพียงแตเฉพาะใน
ประเทศไทย แตสถานการณเหล็กมีปญหากันทั่วโลก บริษัทจึงไดพยายามหาชองทางในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดบริษัท
ยอยขึ้นมาอีก 2 บริษัท ไดแก Rich Asia Engineering Co., Ltd. (RAE) ซึ่งปจจุบันไดรวมทุนกับพันธมิตรยักษใหญจาก
ประเทศจีนเพื่อดําเนินธุรกิจทําบริษัทรับเหมากอสราง และรับงานเอง ซึ่งเปนการรับประกันวาเหล็กของบริษัทจะขายไดเองโดย
ไมตองอาศัยคนกลาง และอีกบริษัท คือ Rich Asia Utilities Co., Ltd. (RAU) ซึ่งเปนบริษัทที่รองรับทางดานสาธารณูปโภคที่
จะทําใหบริษัทยั่งยืน โดยไดศึกษามากวา 1 ปแลว ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทไดรับหนังสือยืนยันการแสดงเจตจํานง
ในการรวมลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ําและสาธารณูปโภคจาก Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd. ซึ่ง
เปนนักลงทุนตางประเทศ และเปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยูที่ตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้น และฮองกง เพื่อรวมลงทุนใน
RAU ซึ่งพรอมที่จะเขามาทําสัญญากับบริษัท แตมีเงื่อนไขวาขอใหบริษัทมีความแข็งแกรงทางดานการเงินดวย เพราะฉะนั้น
จากการที่คุณสมเกียรติไดชี้แจงวาจะนําเงินเพิ่มทุนที่ไดไปชําระหนี้ ก็จะทําใหภาระหนี้สินลดลง สัดสวนอัตราทางการเงิน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท จะเหลือประมาณ 0.70 เทา ฐานะทางการเงินของบริษัทจะแข็งแกรงขึ้น จากที่ผานมา
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บริษัทมีหนี้สินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง และไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ จึงไมสามารถกูยืมเงินกับธนาคารอื่นได จึงทําให
บริษัทมีตนทุนทางการเงินสูง หากบริษัทสามารถจายภาระหนี้ดังกลาวได จะทําใหประหยัดตนทุนทางการเงินไดปละ 80 ลาน
บาท ซึ่งจะเปนประโยชนตอ Rich Asia และจะสะทอนกลับไปยังผูถือหุนทุกทาน ขอฝากผูถือหุนอีกครั้งวา อนาคตของ Rich
Asia อยูในมือของทานแลว ขอใหชวยสนับสนุนบริษัทและใหโอกาสในการกาวไปขางหนาแกบริษัท ตอไปอนาคตของ Rich
Asia จะตองดีแนนอน
ผูถือหุน

บริษัท

ผูถือหุน

บริษัท

ผูถือหุน

บริษัท

มีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) สอบถามวา บริษัทมียอดขาย 3,000 กวาลานบาท
หักกลบกับตนทุนขายแลวไมมีกําไร เหตุผลที่ไมมีกําไรเพราะบริษัทตั้ง Margin ต่ํามาก หรือตนทุนแพงกวาที่ขายได
เหมือนกับยิ่งขายมากก็ย่งิ แยลง จึงอยากเรียนถามวาเปนเพราะอะไร
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา ตนทุนขายของบริษัทสูงกวา
หลายๆ บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยฯ จากที่ไดเรียนชี้แจงวาเนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง จึงทําใหไมสามารถกูเงินจากธนาคารอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําได นั่นคืออยางนอยคิดเปนสัดสวน
เกือบ 2 เปอรเซ็นต ซึ่ง Margin ของเหล็กก็ไมไดมากมายจะอยูที่ประมาณ 5 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น กําไรของบริษัท
จะต่ํากวา เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา ถามในแงที่วา ทําไมตนทุนขายและ
บริการกับรายได มีตัวเลขที่ใกลเคียงกันมาก เหมือนกับการที่ผลิตงานชิ้นหนึ่ง 10 บาท ตนทุน 9.99 บาท เหลือกําไร
แค 0.01 สตางคเทานั้น เหตุผลคืออะไร ทําไมขายแลวไมมีกําไร เปนเพราะอะไร เชน บริษัทไมมีอํานาจตอรอง หรือ
ตองขายตามราคาตลาด หรือตนทุนสินคาที่ซื้อมาแพงแตบริษัทขายไมไดราคา อยากทราบวา ทําไมบริษัทจึงขาย
ไมไดราคา
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทไมไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันการเงินเทาที่ควร ดังนั้น วงเงิน L/C ที่บริษัทจะเปดสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศโดยตรงจึงไม
เพียงพอ บริษัทจึงจําเปนตองซื้อวัตถุดิบผาน Trading ในประเทศ ซึ่งเทากับวาเขาไดบวกกําไรจากบริษัทไปแลว
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา ตนทุนทางการเงินที่บริษัทจาย
ประมาณ 160 กวาลานบาท เปนหนี้ที่มีภาระจายดอกเบี้ย วงเงินทั้งหมดที่เปนหนี้ที่มีอยูประมาณ 2,600 ลานบาทนี้
เปนหนี้ที่จะตองจายดอกเบี้ยทั้งหมดหรือไม และบริษัทเพิ่มทุนคราวนี้ เพื่อจายหนี้คืนธนาคาร 540 ลานบาท จายหุน
กู 500 ลานบาท เปนเงินทุนหมุนเวียน 400 ลานบาท ถาบริษัทจายหนี้คืนและหุนกู 1,040 ลานบาท จะลดตนทุนทาง
การเงิน / ดอกเบี้ยไดปละเทาไร
(นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา สําหรับตนทุนทางการเงิน จะมีทั้งในสวนของสถาบัน
การเงินที่เปนตนทุนทางการเงินตามวงเงินสินเชื่อที่บริษัทไดใชอยู และอีกสวนหนึ่งจะเปนสวนของหุนกูซึ่งในสวนนี้ก็
จะมีตนทุนทางการเงินอยูเชนเดียวกัน จากอดีตที่ผานมา ตนทุนทางการเงินกอนหนานี้จะมีมูลคาสูงมากกวานี้ ซึ่ง
บริษัทก็ไดพยายามบริหารงานในสวนนี้แลว ซึ่งก็จะเห็นวา ไดลดลงเรื่อย ๆ ถาดูตาม D/E Ratio จากเดิมกอนหนานี้
อยูที่ประมาณ 3 กวา ปจจุบันนี้ก็ลดลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทก็พยายามที่จะทําใหลดลงอีกเชนกัน เพราะฉะนั้นในรอบนี้
ถาบริษัทไดเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะสามารถลดตนทุนทางการเงินลดลงจากเดิมได ประมาณ 80 ลานบาท ก็
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ผูถือหุน
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ผูถอื หุน
บริษัท

ผูถือหุน
บริษัท

จะเหลือเพียงตนทุนทางการเงินในสวนของที่เปนหุนกูในสวนที่เหลือ ก็คือมูลคาอีกไมกี่สิบลานบาท จากในอดีตที่
ผานมาบริษัทจะมีขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน เชน ในป 58 จะมีผลขาดทุน สวนป 59 ชวงเวลาแค 6 เดือน บริษัท
มีผลกําไรกอนตนทุนทางการเงินอยู แตเนื่องจากบริษัทยังมีตนทุนทางการเงินที่ยังสูงอยู จึงทําใหกําไรในสวนนี้ยังไม
เพียงพอกับตนทุนทางการเงินที่มีอยู แตถาตัวเลขตนทุนทางการเงินลดลงไป กําไรสวนนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน ตามที่คุณอังคกาญจนไดเรียนชี้แจงวาที่ผานมาบริษัทนาจะมีขอจํากัดมากกวาบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจ
เหล็ก เนื่องจากมีตนทุนทางการเงินสูง มีภาระหนี้สูง ผลประกอบการที่ไดมา ก็จะนําเงินไปชําระหนี้ เพราะฉะนั้น เงิน
ที่เหลือ ที่บริษัทจะไปลงทุนซื้อเหล็กมาในปริมาณมาก ๆ ที่ใหไดตนทุนต่ํากวาบริษัทอื่นที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
โอกาสของบริษัทจะนอยกวา เพราะฉะนั้นการทํากําไรของบริษัทก็จะนอยกวาบริษัทอื่น แตถาในครั้งนี้ ไดเงินเพิ่มทุน
มา ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันทานจะเห็นวา กําไรขั้นตน เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเริ่มดีขึ้น
แลว เพราะวาปจจุบันนี้จะอยูที่ประมาณ 6 เปอรเซ็นตกวา ๆ ซึ่งตรงนี้ถือวาบริษัทไดพยายามเต็มที่ท่ีสุดแลว แตถาไป
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ไมไดมีภาระหนี้อยางบริษัท เขาก็อาจจะอยูที่ประมาณ 10 เปอรเซ็นต แตบริษัทมั่นใจวา
ถาไดเงินเพิ่มทุนมาครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบหรือสินคาไดเพิ่มขึ้น และตนทุนทางการเงินลดลง
คิดวากําไรขั้นตนนี้นาจะเพิ่มขึ้นแนนอน
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา คราวที่แลววงเงินการออกหุนกูเปน
จํานวนเทาไร เนื่องจากเห็นวามีตัวเลขอยูประมาณ 1,200 กวาลานบาท
(นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา วงเงินหุนกูขออนุมัติทั้งหมด 2,000 ลานบาท แตใช
ไป 1,230 ลานบาท สําหรับตัวเลข 1,211 ลานบาท เปนมูลคาตามบัญชีซึ่งจะมีในเรื่องของคาใชจายรอตัดบัญชีซึ่งไป
ลดมูลคาของหุนกู
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เปนตนทุนที่ตองจายดอกเบี้ยหรือไม
(นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา เปนตนทุนที่ตองจายดอกเบี้ยดวย แตในสวนนี้บริษัท
ไดทําสัญญากับสถาบันการเงินวา ถาสามารถชําระหนี้ใหกับสถาบันทางการเงินไดครบ 540 ลานบาท ทางธนาคารก็
จะยกผลประโยชนในเรื่องของดอกเบี้ยใหแกบริษัทประมาณ 250 กวาลานบาท แตในขณะเดียวกัน ตัวเลขทางบัญชี
ในเรื่องของดอกเบี้ยจะมีมูลคาที่บันทึกไวมากกวาธนาคารอยูประมาณ 100 ลานบาท เนื่องจากเปนวิธีการทางบัญชี
บริษัททําแผนปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารเปนระยะเวลา 8 ป ตามมูลคาทางบัญชีก็จะบันทึกคํานวณมูลคาอนาคต
ดวย 8 ป โดยรวมทําใหมีผลตางในเรื่องของดอกเบี้ยทางบัญชีอยูประมาณ 100 ลานบาท เพราะฉะนั้น ถาบริษัท
สามารถชําระเงินไดตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารก็จะยกหนี้ให 250 กวาลานบาท บวกกับหนี้ที่จะตอง
reverse กลับทางบัญชีอีกประมาณ 100 ลานบาท รวมทั้งหมดประมาณ 350 ลานบาท อีกทั้งบริษัทยังสามารถไดรับ
สินทรัพยที่นําไปค้ําประกันกับธนาคารกลับคืนมา เพื่อที่จะไดนําสินทรัพยนั้นไปเปนหลักทรัพยที่จะหาผลประโยชน
หรือสรางแหลงเงินทุนใหกับบริษัทตอไปในอนาคตไดอีก
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา สินทรัพยที่ค้ําประกันเปนหุนของ
บริษัทหรือไม
(นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ไดตอบวา สินทรัพยที่ค้ําประกันนั้นไมใชหุนของบริษัท แต
เปนที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท
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ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน รับมอบฉันทะ 11 หุน) ไดถามตอวา จํานวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยปจจุบัน
นี้มียอดทั้งหมดเทาไร
บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา ถาหนี้ตามบัญชีของสถาบันการเงิน ตามมูลคาเงิน
ตนที่จะตองชําระตามสัญญาที่มีดอกเบี้ยจะอยูที่ประมาณ 530 กวาลานบาท แตก็ยังมีสวนหนี้ที่ธนาคารพักไวแลวไม
คิดดอกเบี้ยอยูอีกประมาณ 250 กวาลานบาท เพราะฉะนั้นจะมีมูลคาหนี้ตามสัญญารวมกันทั้งหมดประมาณ 790
กวาลานบาท แตหนี้ที่ตองชําระจริง ๆ ก็คือ ถาเคลียรหนี้ 540 ลานบาทนี้ได หนี้ประมาณ 790 ลานบาทก็คือเคลียร
ทั้งหมด สวนนี้คือหนี้สวนที่ 1 สําหรับหนี้สวนที่ 2 จะเปนหนี้ในสวนของหุนกู มีมูลคาทั้งหมดตามที่ออกไวคือ 1,230
ลานบาท
ผูถือหุน (นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถือหุน 100 หุน) ไดถามวา
ในการพิจารณาเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทางบริษัทไดแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือไม เปนใคร และมีความเห็น
อยางไร
บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ ) ชี้แจงวา ไมไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน แต
เปนการปรึกษากันภายใน ซึ่งพิจารณาจากความจําเปนในการใชเงินเพิ่มทุนนี้วาเปนจํานวนเงินเทาไร จึงนํามาจัด
โครงสรางทางการเงิน ซึ่งเงินเพิ่มทุนที่จะนําไปใชทั้งหมดมี 2 สวน คือ 1. การเพิ่มทุน RO จํานวน 1,440 ลานบาท
2. การแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,400 ลานบาท โดยการเพิ่มทุน RO จะมีวัตถุประสงคการใชเงินเปนดังนี้ คือ
1. ชําระหนี้ใหแกธนาคาร 2. ชําระหุนกู 3. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ผูถือหุน (นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุน 392 หุน รับมอบฉันทะรวม 12,960,000 หุน) ใหความเห็นวา ภาระที่บริษัทไดผูกไว
กับธนาคารนั้น หากครั้งนี้สามารถเพิ่มทุนไดและนําเงินไปจายคืนใหกับธนาคารในคราวเดียว บริษัทจะมีกําไรจาก
การชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ประมาณ 300 กวาลานบาท ซึ่งจะทําใหมูลคาทางบัญชีของบริษัทสูงขึ้น
และ D/E ต่ําลง นั่นคือประโยชนที่เห็นไดชัด สิ่งนี้คือหัวใจสําคัญ ตอไปคงตองใชฝมือลวน ๆ ขอฝากคุณอังคกาญจน
ดวย ขึ้นอยูกับวิสัยทัศน จากเรื่องของบริษัทลูกที่ตนไดฟง สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกตอง เพราะขณะนี้งานสวนของภาครัฐบาล
กํ า ลั ง เฟ อ งฟู เอกชนไมมี กํา ลัง สู หากบริษั ท ก า วไม ทัน จะตอ งตกขบวนแนน อน เพราะงานจะออกมาแค ป ห น า
หลั ง จากนั้ น ก็ อ าจจะต อ งยอมเสี ย เปรี ย บผู อื่ น เพราะจะไม ส ามารถประมู ล เองได แ ล ว และเห็ น ว า การบริ ห าร
commodity นั้นเปนเรื่องสําคัญมาก และในเรื่องของความเสี่ยง หากพลาดนิดเดียวแคกระพริบตาก็ตามไมทันแลว
เพราะปจจุบันโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงขอฝากไววาจะดูแลความเสี่ยงตรงนี้อยางไร และคิดวาครั้งหนาคงจะไดยิน
เรื่องราวดี ๆ ในการที่บริษัทเพิ่มทุนไดสําเร็จ ทางผูถือหุนที่ไดมอบฉันทะใหตนมาก็ไมไดคัดคานอะไรและยังสนับสนุน
บริษัท เพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญ ถือวาเปนหัวใจที่จะทําใหบริษัทอยูรอด
และขอสอบถามถึงรายละเอียดที่ทางบริษัทจะมีการหุนกับนักลงทุนจีน อยากทราบถึงลักษณะโครงสราง
คราว ๆ วาจะเขามาถือหุนกี่เปอรเซ็นต จะสนับสนุนอะไรใหแกบริษัทบาง รวมถึงการที่นักลงทุนจีนจะมาลงทุนใน
บริษัทลูกจะมีอนาคตจะเปนอยางไร
บริษัท (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ไดกลาวขอบคุณสําหรับกําลังใจ และชี้แจง
วา ในเรื่องของธุรกิจที่นักลงทุนจีนที่จะเขามาลงทุนรวมกับบริษัทนั้น ไดมีการติดตอเจรจามาประมาณ 1 ปแลว ใน
สัดสวนตรงนี้จะเขามาลงทุนใน Rich Asia Utilities ซึ่งเปนบริษัทลูก โดยนักลงทุนจีนนั้นมีความชํานาญทางดานเรื่อง
น้ํา เรื่องสาธารณูปโภค ซึ่งจะปอนงานใหกับทางเทศบาลจีน และทําธุรกิจครบวงจร ซึ่งไดดําเนินธุรกิจมา 20 กวาป
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แล ว ไม วา จะเป น ด า นการรั กษาสิ่ ง แวดล อ ม ด า นระบบบํ า บัด น้ํ า เสี ย ทํ า น้ํ า เสี ยให เ ป น น้ํ า ดี นํ า น้ํ า ดีม าทํ า เป น
น้ําประปาเพื่อจําหนายใหกับชาวบานทั่วไป รวมทั้งเรื่องขยะดวย ทั้งขยะเทศบาลและขยะอุตสาหกรรม อีกทั้งไดทํา
เรื่องน้ําใหกับประเทศสิงคโปร ซึ่งสิงคโปรนั้นคุณภาพเปนสิ่งที่สําคัญ และทํา EPC (งานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ) ซึ่ง
รับเหมาสรางโรงน้ําประปาที่สิงคโปร การลงทุนในประเทศไทยนั้นถือวาเปนครั้งแรกที่จะมารวมทุน สําหรับสัดสวน
และรายละเอียดของการลงทุนจะเรียนใหนักลงทุนทราบพรอมกันอีกครั้งโดยผานขาวตลาดหลักทรัพยฯ
ผูถือหุน (นายไชยยงค ภูคําอริยนันท ถือหุน 16,485,882 หุน) ไดกลาววา ตนเองถือหุนมาไดประมาณ 3 ปแลว รวมทุกขรวม
สุขกับบริษัทมาตลอด จึงขอถามวา ในการจายเงินเพิ่มทุนครั้งนี้จะไดอะไร ที่ผานมาไมไดขายหุนเลย พอมีชื่อของนัก
ลงทุนรายใหญเขามาก็คิดวาจะตองดีขึ้น ซึ่งก็ดีขึ้นจริงๆ แต ณ วันนี้นักลงทุนคนนั้นหายไปแลว และจะมีนักลงทุนราย
ใหมเขามา แตเขามาซื้อที่ราคาต่ํากวา 1 บาท ตนเองมีตนทุนตั้งแตราคาต่ําจนถึงสูงมาก เฉลี่ยแลวจะอยูที่กลาง ๆ
แต ณ เวลานี้ตนขาดทุนแลวจะทําอยางไร และจะจายเงินไดอยางไร ในเมื่อบริษัท ณ วันนี้หากเทียบราคาตอหุนแลว
มันติดลบอยูกี่สตางค การที่เราเพิ่มทุนอีก 0.30 บาท จะสามารถครอบคลุมสวนที่ขาดทุนติดลบอยูหรือไม และหากผู
ถือหุนไมเพิ่มทุนแตมติใหเพิ่มทุน บริษัทมีสภาพคลอง แลวตนเองจะไดอะไร และขอถามอีกกรณีวา จากการที่บริษัท
จะเขาลงทุนในโครงการไฟฟา แตทําไมโครงการไฟฟาบริษัทจึงพายแพ แลวโครงการตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต
ผูถือหุนจะมั่นใจไดยังไงวาจะชนะ มันจะพายแพอีกหรือไม ขอใหคุณอังคกาญจนชวยอธิบายใหผูถือหุนสวนมาก
เขาใจดวย
บริษัท (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) กลาวขอบคุณและชี้แจงวา ตนเองก็เปนผู
ถือหุนรายใหญเชนกัน จากการที่ราคาหุนตก ตนเองก็เสียหาย และไดถามตัวเองวาจะทําอยางไรตอ รูแตเพียงวา
ตนเองนั้นสวมหมวก 2 ใบ จึงมีโอกาสดีกวาผูถือหุน ก็คือหมวกอีกใบหนึ่งไมใชเปนเพียงผูถือหุน แตเปนผูบริหารดวย
ดังนั้น วิธีการที่จะทําใหความมั่งคั่งเกิดขึ้นกับบริษัท คือจะตองทําใหบริษัทแข็งแกรง กาวไปอยางมั่นคง และมีกําไร
สุดทายก็จะมาสะทอนที่หุนของพวกเรา ดังนั้น กรรมการทุกทานบนเวทีทํางานกันอยางหนักวาจะทําอยางไรใหบริษัท
Rich Asia แข็งแกรง รวมทั้งคุณพิมสิริ ซึ่งเปนนาสาวของตนเอง ก็เสียหายไมนอย เพราะเปนผูถือหุนใหญเชนกัน รู
แตเพียงวาจะตองตั้งใจทํางานมากขึ้นกวาเดิม 10 เทา เพื่อที่จะใหบริษัทแข็งแกรงและกลับขึ้นมาผงาด แลวหุนจะไป
ไดดีเอง จึงขอกราบเรียนวา ณ วันที่บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ 0.30 บาท เปนวันที่ราคาหุนในขณะนั้นโดย
เฉลี่ยอยูที่ 0.55 บาท จึงคิดวาผูถือหุนนาจะพอใจเพราะมีสวนลดให แตไมมีใครคาดคิดวาเหตุการณจะเปนอยางทุก
วันนี้ ดังนั้น หลังจากสภาวะความโศกเศราหมดไป ก็หวังวาตลาดหลักทรัพยฯ ราคาหุนตาง ๆ จะกลับมาสูสภาวะที่
ควรจะเปน ในเรื่องราคาหุนนั้น ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได เพราะตองเปนไปตามกลไกของตลาด
ตอมาในเรื่องของโรงไฟฟา กรรมการทุกทานในที่นี้เสียใจมากที่ไมสามารถนําโรงไฟฟานี้เขามาเปนบริษัท
ลูกได เนื่องจากบริษัทไดสัญญากับที่ประชุมวาจะ Turnaround แลว และบริษัทจะมีโรงไฟฟา ซึ่งไมคิดวาจะมีเพียง
โรงเดียว แตหลังจากผูสอบบัญชีไดเขาไปทํา Due Diligence ในเรื่องของการตรวจสอบระบบบัญชีจึงมีความเห็นวา
ไมควรจะนําเขามา เนื่องจากมาตรฐานทางบัญชีที่ตางกัน เกรงวาหากนําโรงไฟฟาเขามางบการเงินของบริษัทแมจะมี
ปญหา ทางผูสอบบัญชีจะใหความเห็นในหมายเหตุหนางบการเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหหุน RICH ไมสามารถซื้อ
ขายได วิธีการเดียวที่จะนําเขามาได คือจะตองใหโรงไฟฟานี้ดําเนินการในเรื่องของมาตรฐานทางบัญชีใหไปในแนว
เดียวกันกับ Rich Asia กอน สําหรับเรื่องนี้คณะกรรมการไดถกและเสนอขอคิดเห็นกันอยางมาก และเสียใจไมแพกัน
แตหากจะไปโทษทางเจาของโรงงานก็ไมได เพราะเขาก็ไมไดคิดที่จะขายตั้งแตแรก แตเนื่องจากไดพูดคุยกันแลวมี
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บริษัท

ผูถือหุน

ความเห็นที่ตรงกัน หาก Rich Asia เขามาซื้อกิจการ เขาเห็นวาจะมีอนาคตจึงยอมขาย ดังนั้น ตั้งแตแรกเขาไมไดคิด
วาจะขาย จึงไมไดคิดวาจะตองทํามาตรฐานเดียวกันกับบัญชีในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อเขาไดรับทราบวาบริษัทไมเขา
ไปลงทุนแลวเขาก็เสียใจเชนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทไมเคยละความพยายาม เนื่องจากบริษัทมี Rich Asia Utilities
แลว หากมีโครงการโรงไฟฟาหรือโครงการอื่นที่ดี บริษัทก็จะนํามาพิจารณาใหม นี่คือเบื้องหนาเบื้องหลังเหตุผลที่ทํา
ใหบริษัทไมสามารถนํากิจการโรงไฟฟานี้เขามาเปนบริษัทลูกได
(นายไชยยงค ภูคําอริยนันท ถือหุน 16,485,882 หุน) ถามตอวา ตนเองไมมีสภาพคลองทางดานหุนแลว ดังนั้นการ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ตนไมมีสิทธ แตก็ตองการใหมติผาน อยากถามวาถาผานแลว สิ่งที่ตนไดอนุมัติไป ผูถือหุนทุกคนจะ
ไดอะไร หากไมมีคําตอบวาจะไดอะไร คิดวาผูถือหุนคงไมใหผาน และสิ่งนั้นจะจับตองไดหรือไม
(นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุน 392 หุน รับมอบฉันทะรวม 12,960,000 หุน) ใหความเห็นวา ขอสรุปแบบนี้เพื่อให
เขาใจงาย สมมติตุกตาตัวหนึ่งวา ขณะนี้มูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทเปนเทาไร และในกรณีหากเพิ่มทุนสําเร็จแลว
ไดกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้กลับมา 300 กวาลานบาทนั้น มูลคาหุนทางบัญชีตอหุนจะเปนเทาไร ผลนี้จะ
ชัดเจนกวา และขอใหอธิบายเพิ่มเติมวา ตนทุนทางการเงินที่ผานมาคิดเปนสัดสวนประมาณ 2 เปอรเซ็นตตามที่คุณ
อังคกาญจนแจงไว หากสมมติเปนตุกตาโดยอางอิงจากงบการเงินในไตรมาสที่ 2 ซึ่งไดประกาศขาวไปแลว ในกรณีนี้
คือตัวเลขที่เกิดขึ้นไดจริงจะทําใหเห็นไดชัดเจนกวา เพราะจะเห็นถึงผลประโยชนที่เห็นและจับตองไดวาจะเปน
อยางไร ขอเปนการประมาณการก็ได ไมตองรอยเปอรเซนต
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา ในสวนนี้จะตองมีสูตรในการ
คํานวณ แตทั้งนี้ก็ไมไดสะทอนราคาหุนในตลาด ขออนุญาตใหที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงินหาขอมูลกอน และ
ขอตอบคําถามคุณไชยยงคที่วา เพราะเหตุใดจึงจะตองอนุมัติเพิ่มทุน ผูถือหุนจะไดอะไร ตามที่ไดเรียนไปแลว ทราบ
ดีวาการเพิ่มทุนครั้งนี้เปนภาระของผูถือหุน หากมีนอยเพิ่มนอย หากมีมากเพิ่มมาก หากไมมีก็ไมเพิ่มก็ได การที่
ผูถือหุนใหมติเห็นดวยในครั้งนี้ ก็เทากับเปนการเปดโอกาสใหกับตัวเอง หากบริษัทไมไดเพิ่มทุนแลวเงินไมเขาบริษัท
จะมีปญหาจะตามมา เนื่องจากโอกาสที่บริษัทรอมาแลว 4 - 5 ป ก็คือเรื่องของธุรกิจ ในขณะนี้โอกาสนั้นมาถึงแลว
แตกลายเปนวาบริษัทไมมีเงินที่จะไปลุยตลาดในครั้งนี้ หากผูถือหุนอนุมัติใหเพิ่มทุน เทากับเปนการเปดประตู หาก
ทานไมมีกําลังเพิ่ม แตเปดโอกาสใหนักลงทุนรายอื่นเขามาเพิ่มทุนโดยที่ไมมีตนทุนทางการเงินใด ๆ ก็ไมตองกูเงิน
จากธนาคารใหมีภาระดอกเบี้ย และหากมีเงินเขามา บริษัทจะไดรับประโยชนคือกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 350
ลานบาท และจะประหยัดดอกเบี้ยที่จะตองจายปละ 80 ลานบาท และจะไมใชตนทุนทางการเงินอีกตอไป ซึ่งจะ
สงผลใหบริษัทดีขึ้น สุดทายก็จะสะทอนมาที่ราคาหุน
(นายไชยยงค ภูคําอริยนันท ถือหุน 16,485,882 หุน) ไดใหความเห็นวา ตนเองเขาใจ แตขอพูดหนอย วันที่ผมเขามา
ถือหุน RICH เพราะคิดวา RICH ถือหุนบริษัทเสาเข็ม (TNP) อยู พอเวลาผานไปบริษัทเสาเข็มก็ถูกขายหุนไป
ปจจุบันนี้ RICH ถือหุนอยู 30 เปอรเซ็นต และการประชุมผูถือหุนคราวที่แลวไดเคยขอไววา ผูถือหุน RICH จะตองได
หุน IPO ของบริษัทเสาเข็ม ถาการใหผานมติที่ประชุมครั้งนี้ไป บริษัทเสาเข็มที่จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ในปหนา
ผูถือหุนที่บาดเจ็บ ณ วันประชุมผูถือหุนวันนี้ทุกรายชื่อจะตองไดหุน IPO ตามสัดสวนที่ RICH ไดมาในจํานวน 30
เปอรเซ็นตที่ IPO ออกมา ไมใชผูที่จะเขามาถือหุนหลังจากนี้เพราะเขามาถือที่ราคาถูกมาก คราวที่แลวผูจัดการบอก
วาขอคิดดูกอน แตวันนี้ผมขอเลยวาจะตองไดหุน IPO
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ผูถือหุน (ผูรับมอบฉันทะรวม 900,000 หุน) ไดกลาววา ตนเองไดรับมอบฉันทะมา และขอตอบในฐานะที่เปนผูถือหุนใหญ
และเปนกรรมการของ TNP ดวย ขอตอบคุณไชยยงควา เรื่องการที่จะขายหุน TNP นั้น แจงใหทราบวา ณ วันนี้ไดมี
การวาจางที่ปรึกษาทางการเงินไวแลวคือ บริษัทหลักทรัพย เอเชียเวลท จํากัด (FA) ซึ่งไดทํางานมาประมาณ 1 ป
ที่ผานมา TNP ไดมีการปรับโครงสรางองคกร และเปลี่ยนกรรมการไปเกือบทั้งหมด ปจจุบันจะมีกรรมการจาก RICH
2 ทาน สวนที่เหลือลวนเปนบุคคลใหมและบุคคลภายนอก เชน ประธานกรรมการ คือ คุณณรงค เตชะไชยวงศ
อดีตเปนประธานกรรมการบริษัท IFEC : บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรรมการ
ตรวจสอบมาจากบุคคลภายนอก และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ตองเรียนวา TNP ไดปรับปรุงไปมากแลว
ซึ่งตามแผนเดิมไดเตรียมที่จะเขาตลาดหลักทรัพยฯ ไว แตติดปญหาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจ
TNP จะเกี่ยวเนื่องกับโครงสรางพื้นฐาน และขอเรียนขอบคุณกรรมการและผูบริหารของ RICH วา ที่ผานมาไดให
ความรวมมือและความชวยเหลือเปนอยางดี ทําให TNP ประคองตัวไปได เมื่อตนปถึงประมาณหลังสงกรานต
ผลิตภัณฑหมอนรถไฟคอนกรีตไมมี order แตปจจุบัน order เพิ่มขึ้นมาเปนจํานวนมาก และกําลังจะเขาประมูลอีก
หาก TNP แข็งแรงขึ้น ผูที่ถือหุนใหญที่สุดคือ Rich Asia Corporation ผลที่ไดก็จะสะทอนกลับไปที่ RICH ดวย
ในการขายหุนสามัญเพิ่มทุน IPO ของ TNP ณ ปจจุบันภายใตกฎเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) บริษัทจะไมสามารถที่จะขายหุนเฉพาะเจาะจงกับใครได ถาหากทานผูถือหุนในหอง
ประชุมนี้ตองการแสดงเจตจํานงตองการซื้อหุน IPO ของ TNP ขอเรียนวา วันนี้ประกาศขายไมไดเนื่องจากผิด
กฎหมาย สิ่งที่ทําไดคือใหทานลงชื่อมา แลวจะนําไปปรึกษากับ FA วานี่คือรายชื่อกลุมบุคคลที่ตองการจะซื้อหุน IPO
ของ TNP แลวก็จะทําเรื่องยื่นขอ กลต. เวลาที่บริษัททํา IPO ก็จะจัดสรรเปนโควตา นี่คือสิ่งที่ทําไดภายใตกฎหมาย
ณ วันนี้ทําไมไดภายใตกฎหมายที่จะใหจัดสรรให นาย ก. นาย ข. ตามมูลคานั้น ทุกอยางจะตองไดรับการอนุมัติจาก
กลต. เท า นั้ น และคิ ด ว า ผู บ ริ ห ารบนเวที ก็ อ ยากให ผู ถื อ หุ น ของ RICH ได หุ น ตนเองก็ เ หมื อ นกั น ถ า หากว า ดี
เพราะฉะนั้นตองเรียนตรง ๆ วากฎเกณฑกติกามีอยู ไมใชวาใครจะขอได หรือจะใหใครได แตถาใครมีความตองการ
หุน TNP ผมในฐานะกรรมการคนหนึ่ง คงจะตองถาม FA วา เปนไปไดหรือไมที่อาจจะขึ้นไวบนเว็บไซตใหนักลงทุน
แสดงเจตจํานงเขามา เมื่อพรอมทํา IPO จะไดนําเรื่องนี้ขออนุญาตไปที่ กลต. แตตองเรียนคุณไชยยงควา จะรับไว
พิจารณาในฐานะกรรมการบริษัท
บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน) ไดตอบคําถามคุณสุพจนวา Book value (BV) ของบริษัท
ณ ขณะนี้ เฉพาะในสวนของเฉพาะ RICH คือ เดิมในไตรมาสที่ 2 มี BV อยูที่ประมาณ 0.4 ตามที่ไดประมาณการ
จากเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนวา เงินเพิ่มทุนนี้นําไปทําแลวไดผลประโยชนอะไรกลับมา หนี้ลดลงเทาไร เหลือสวน
ของทุนเทาไร ตัวเลข BV ที่จะเกิดขึ้นจะไมแตกตางจากเดิมมากนัก เนื่องจากในสวนของผูถือหุน ครั้งที่แลวมีสวนต่ํา
กวามูลคาหุนอยูแลวประมาณ 560 ลานบาท หากครั้งนี้เพิ่มทุนอีกจะมีสวนต่ํากวามูลคาหุนอยูดวย เพราะฉะนั้นใน
ชวงแรกจะยังคงใกลเคียงมูลคาเดิม แตในอนาคตในกรณีที่ถาบริษัทไดทําธุรกิจดานทรัพยากรน้ําแลว และมีผลกําไร
เพิ่มขึ้น จะทําใหมูลคา BV จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่กลาวมาเนื่องจากตัวเลข BV นี้ ยังไมไดรวมผลที่จะไดรับตอบแทนจาก
โครงการน้ําที่จะไดผลตอบแทนมากกวานี้ จะเปนมูลคาเทาไร เพราะสวนนั้นขึ้นอยูกับเงินที่ตองจัดสรรวาจะรวมทุน
กับผูรวมทุนใหมเปนสัดสวนและมูลคาเทาไร
ผูถือหุน (นายไชยยงค ภูคําอริยนันท ถือหุน 16,485,882 หุน) กลาววา เมื่อสักครูทานกรรมการ TNP ไดกลาวในฐานะเปน
กรรมการของ TNP แตตนเองพูดในฐานะผูถือหุน RICH ขอเรียนคุณอังคกาญจนวา ตองมีความชัดเจนวา ในสัดสวน
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ของ RICH ที่ถือหุน TNP อยู 30 เปอรเซ็นต จะชวยผูถือหุนในวันนี้ไดอยางไร และตองมีคํายืนยันใหชัดเจนในที่
ประชุม เนื่องจาก TNP นั้นมีอนาคต เพราะฉะนั้นอนาคตนั้นตองเปนของผูบาดเจ็บในวันนี้ ไมใชเปนของนักลงทุน
ใหม ทรัพยสินของ TNP เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของผูถือหุนในวันนี้ทั้งหมด และวันนี้ TNP ก็จะเปนดาวเดนแลวโดยไม
ตองพึ่งพา RICH เพราะฉะนั้นคุณอังคกาญจน ควรจะรับฟงผูถือหุนดวย
ผูถือหุน (ผูรับมอบฉันทะรวม 900,000 หุน) ไดใหความเห็นวา ตนเองไดทําเรื่องของหุนมาพอสมควร แตในกรณีนี้ไมไดตอบ
ในฐานะตัวแทนของ RICH แตภายใต RICH ที่จะนําหุน 30 เปอรเซ็นตที่เหลืออยูมาขายนั้น ขอเรียนวา RICH
สามารถทําไดแตตองขออนุญาต กลต. กอน โดยการชี้แจงวาหุน 10 หรือ 20 เปอรเซ็นต ที่บริษัทขายออกมา จะเสนอ
ขายใหกับผูใด การขออนุญาตจะตองพรอมกันและในคราวเดียวกัน ซึ่งจะมีหุนหลายสวนคือ หุนเดิม และหุนใหม ใน
เบื้องตน ยกตัวอยางตามที่ตนเองไดเคยพูดคุยกับ FA เกี่ยวกับหุนในสวนที่ตนเองถืออยู สวนใหญตองถูก lockup
หมายความวา หามซื้อขายตามลําดับขั้นในระยะเวลา 1 ป ไมใชวาจะขายก็ขายไดตามตองการ เชนเดียวกันกับหุน
ของ RICH 30 เปอรเซ็นต จะขายไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต ซึ่งอยากเรียนวาผูบริหารบนเวทีวา อาจจะไมไดเชี่ยวชาญ
ในดานกฎเกณฑเรื่องหุนมา อาจจะตอบผิดตอบถูก เกรงวาหากมีการผิดพลาดแลวจะชี้นําผิด เพราะปจจุบันนี้หาก
ผูบริหารตอบผิดอาจจะมีความผิดถึงขั้นคดีอาญา ขอใหเขาใจและเห็นใจผูบริหารในประเด็นนี้ดวย เพราะฉะนั้นจะ
ตอบในสวนของกฎเกณฑคือ สามารถทําได หรือจะขายใหใครเฉพาะเจาะจงก็ขายได แตตองไดรับอนุญาตจาก กลต.
เทานั้น ในเรื่องจํานวนหุนหรือเรื่องอื่น ๆ ก็จะตองอยูภายใตการพิจารณาของ กลต. แตเบื้องตนที่ FA แจงมาก็คือ หุน
ของ RICH เดิม ภายใต IPO เดิมที่จะทํา ขอใหถูก lockup คือหามซื้อขาย ยกเวนหากประธานฯและกรรมการทุกทาน
รวมถึงผูถือหุนของ RICH มีความตองการที่จะนําสวนนี้มาชดเชย หรือนํามาใหกับผูถือหุนก็จะเปนขั้นตอนที่ตองขอ
อนุญาตตอไป
บริษัท (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา ตั้งแตการประชุมครั้งที่ผานมา ที่
ไดมีการกลาวถึงเรื่องนี้ ทางบริษัทไดแจงไปแลววาจะนําไปพิจารณา แตในขณะนี้ TNP ยังไมไดอยูในขั้นตอนที่จะยื่น
Filling วันนี้ผูถือหุนไดมาเตือนอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อถึงเวลานั้นจะตองเรียกประชุมคณะกรรมการวาจะจัดสรรอยางไร
ไดบาง และหลังจากนั้นก็จะนําเขาสูที่ประชุมผูถือหุนวาจะจัดสรรกันอยางไร รวมถึงที่ทานกรรมการ TNP ไดแจงวา
จะตองมีขั้นตอนการอนุมัติจาก กลต. ดวย เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจและขอยืนยันวาจะทําใหดีที่สุด คําแนะนําของผู
ถือหุนทุกทาน บริษัทไมเคยละเลย ทุกอยางไดถูกบันทึกเอาไวแลว เพียงแตยังไมถึงเวลาที่จะนํามาพิจารณากัน ซึ่ง
ขณะนี้ยังไมสามารถตอบ Yes หรือ No ไดดวยตัวเอง เพราะบริษัทนี้เปนบริษัทมหาชน เปนบริษัทของผูถือหุนทุกคน
ทุกอยางจึงตองมีขั้นตอน ขอใหทานสบายใจไดวาเรื่องนี้ทางบริษัทใหความสําคัญและจะนําไปพิจารณาตอไป
ผูถือหุน (นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) ไดใหความเห็นวา ตนเองก็เสียหายไมนอยกวาผูถือหุนหลาย
ทาน ตนไดถือหุนของ Rich Asia มาตลอด 2-3 ปที่ผานมา ดวยความมั่นใจในบริษัทวาจะไปไดดีภายใตการนําของ
ผูบริหารและกรรมการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณอังคกาญจนไดแจงวามีปญหาเนื่องจากโรงไฟฟาที่เปนหัวใจสําคัญของ
บริษัทที่อยูในมือของบริษัทแลวมาเปนเวลา 1 ปเศษ เสี่ยงอันตรายไปที่ยะลามาแลวหลายครั้ง ทุกคนก็ยังปลอดภัย
นั่นถือวาบริษัทไดลงทุน input ไปมาก แมแตชีวิตก็แลกมาแลว แตเราตองการ Out come Out put คือสิ่งที่ออกมา
Out come คือผลลัพธที่ประสบความสําเร็จ Out come ที่วานี้ ทานประธานบอกวาเราไดทําสัญญาแลวและไดถอด
ใจไป ตนขอเสนอวา ในระหวางที่เรากําลังจะพายแพ โรงไฟฟากําลังจะหลุดมือไป หากเจาของเดิมยังอยากขายอยู
และทางบริษัทเราเองก็เปนคูสัญญาที่ผูกพันกันอยู ทําไมจึงจะยอมแพเพียงในสวนที่มีงบการเงินไมลงตัว มันจะลงตัว
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ไดอยางไรเมื่อโรงไฟฟานั้นอยูในภาคใตซึ่งสรรพากรไมลงไปตรวจอยูแลวจึงไมยอมใหผาน ขอถามวาบริษัททํา
สัญญาในนามของ Rich Asia Corporation หรือ Rich Asia Engineering
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) Rich Asia Corporation
(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) ไดถามตอวา ถาเราทําในนามของ Rich Asia Corporation
ไมไดเพราะเปนบริษัทใหญ เรามีบริษัทลูก Rich Asia Engineering ทําไดหรือไม
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ไมได เพราะบริษัทลูกก็ตองเอางบการเงิน
มารวมกับบริษัทแม
(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) ถามตอวา ถาบริษัทลูกไมได บริษัทเครือญาติของบริษัทลูกที่
ไมไดเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ แตเปนเครือญาติสวนตัว กระเปาซายกระเปาขวา กระเปาของนักลงทุนที่เรามี
อยู ขอทราบจํานวนเงินที่จะไปรวมลงทุนตองใชเงินประมาณเทาไร
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ตอบวา สําหรับบริษัทโรงไฟฟา ประมาณ
ไมเกิน 300 ลานบาท คิดเปน 51 เปอรเซ็นต
(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) ถามตอวา 300 ลานบาท ในการที่จะไปหาบริษัทอะไรมาก็ได
เพื่อจะมีขอตกลงและผูกพันเขามา ไมวาจะเปน Rich Asia Corporation หรือ Rich Asia Engineering อันนี้เปน
ขอเสนอแนะ เปนแนวความคิด ไมทราบวาจะทําไดหรือไม
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ตอบวา ถาทําแบบนั้นก็คือคุก ผูบริหาร
บริษัทมหาชนตองโปรงใส มีธรรมมาภิบาล ไมคือไม ใชคือใช หากไปทําแบบศรีธนญชัยแบบนั้น บอกเลยวาทําไมได
(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) ถามตอวา ที่บอกวาทําไมไดคือทานกลัวเรื่องของคุกใช
หรือไม
(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ตอบวา เปนความผิดคดีอาญา
(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ถือหุน 49,049,850 หุน) เสนอแนะวา ใหทําอยางตรงไปตรงมา หากมีบริษัทหนึ่งไป
ทํารวมกัน ตนเองคิดวาผูถือหุนหลายคนรวมถึงตนเองสามารถรอได เพียงแคมีอะไรที่ผูกกันไว ไมไดในตอนนี้ไม
เปนไร แตยังถือวาอยูในมือ ที่บอกวาไมไดนั้น ไมไดเพราะคนอื่นบอกไมได ทําไมเราไมไดเพราะเราทําเองไมได ตนจึง
กลาววา Out come เปนเรื่องใหญ ขอใหกรรมการบริหารทุกทานพิจารณาตรงนี้เปนขอเสนอแนะ หากทําไดแลวเกิด
ประโยชนกับผูถือหุนทุกคน ในสวนนี้ไมไดบอกใหทําในเรื่องผิดกฎหมายเพราะตนเองก็ไมชอบ เราควรทําอยาง
ตรงไปตรงมา แตวาทําใหถูกตองและละเอียดออน เปนเรื่องที่นาแปลกใจมากวาบริษัทปรึกษากันเอง ในเมื่อที่ปรึกษา
การเงินเกง ๆ สามารถปรึกษาไดรอบดาน ไมไดบอกวาที่เรามีอยูไมเกง แตในบางแงบางมุมที่มีการทําแลวมันถูกตอง
ก็อยากฝากใหพิจารณา เพื่อที่จะไดดึงที่มันจับตองไดกลับมาใหม เพราะหากบริษัทไมไดลมเลิกโรงไฟฟานี้ ตนเห็นวา
จะเพิ่มทุนเทาไรใคร ๆ ก็เพิ่ม ไมใชเพียงแค 1 ตอ 2 เทานั้น 1 ตอ 4 เขาก็ตองกูเงินมาเพิ่มแนนอน จึงอยากฝากให
ทานประธานพิจารณาในเรื่องนี้ ไมไดแนะนําใหทําผิดกฎหมาย แตถา Out come ไมได ก็จะไมมีประโยชน และสิ่งนี้
จะเปนการพิสูจนฝมือวาเราทําได และถาเราทําเรื่องนี้ได เรื่องอื่นก็คงทําไดหมด เพราะนี่เปนเรื่องยากที่สุด เนื่องจาก
เราแพ แตหากกลับมาชนะได เรื่องอื่น ๆ ที่เหลืออยูคงไมยากเกินความสามารถ
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บริษัท (พลเอกวัธ นชัย ฉายเหมือ นวงศ ประธานกรรมการบริ ษัท ) ไดกลา วขอบคุณ สํา หรั บ ขอ เสนอแนะและกลา วว า
คณะกรรมการไมเคยทอดทิ้งผูถือหุน และไดประชุมกันหลายครั้งจนไดขอสรุปออกมาเปนแบบนี้ ซึ่งปจจุบันนี้ถือวา
กําลังจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีงานที่กําลังรออยูมากมาย ในเวลานี้บริษัทติดตอบริษัทตางประเทศไดหลายแหง จึง
เรียนวาเรื่องของธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับอนาคต เหตุการณ และเวลา เรากําลังจะไปไดดี แตก็ยังมีเวลาที่ยังไมคอยดีอยู
เหมือนกัน แตเรารอไดและคิดวาตอไปจะตองรุงโรจน เพราะในหลักความจริงคือทั้งหมดที่ไดอธิบายเรื่องเพิ่มทุน ซึ่ง
มุงไปสูผลกําไรที่มากขึ้น ตอไปอนาคตหุนของบริษัทตองดีขึ้นแนนอน กรรมการก็ไดคาตอบแทนเพียงคาเบี้ยประชุม
เปนกรรมการมาประมาณ 4 ป ก็เพื่อชวยผูถือหุน และเห็นวาเปนธุรกิจที่ทําความเจริญใหกับประเทศชาติดวย บริษัท
ประสบกับภาวะการณที่ไมดีมาหลายอยาง รวมทั้งเหตุการณเดินขบวน และน้ําทวม ขณะนี้ภาพรวมกําลังจะดีขึ้น ทุก
อยางจะเขามาประเทศไทย ทั้งเรื่องรถไฟ น้ํา เขื่อน ทาเรือ จึงอยากเรียนวากรรมการทุกคนดูแลทานผูถือหุนมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะคุณอังคกาญจนก็พยายามทุกวิถีทาง เราติดอุปสรรคมามาก แต ณ วันนี้ที่เสนอใหสิทธิที่จะเพิ่มทุน
เราจะพยายามทําใหดีที่สุด บริษัทจะตองดีขึ้น การประชุมวันนี้เปนการประชุมที่สําคัญตออนาคตของบริษัทในเรื่อง
การลงทุนที่มีประโยชนตามที่ไดชี้แจงไปแลว ขอขอบคุณผูถือหุนที่พยายามซักถามเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนเดิม
และผูถือหุนใหม ซึ่งก็เปนระบบของการลงทุน เพราะทุกอยางจะตองทําตามกฎเกณฑ กลต. ขอบคุณทุกทานที่
เสนอแนะ ชี้แจง รวมทั้งติติง ทางบริษัทก็จะพยายามทําเทาที่จะทําได
ผูถือหุน (นายณรงค หวังเจริญวงศ ถือหุน 22,212,100 หุน) ไดใหความเห็นวา ผมถือหุน RICH มาหลายป ลุมๆ ดอน ๆ
และยังไมเคยไดรับเงินปนผลเลย แตผลสุดทายก็ไมขาดทุน มีกําไรบางแตก็ไมมาก ตอนนี้ถือ 20 กวาลานหุน ในอดีต
เคยถือหุน 50 กวาลานหุนเปนอันดับที่ 1 ของ RICH ขอชื่นชมคุณอังคกาญจนที่บอกวาถาผิดกฎหมายเราไมเอา ผม
เห็นดวย ทําทุกอยางขอใหโปรงใสใหถูกกฎหมาย แตเมื่อมีขอเสนอแนะดี ๆ เขามาก็ควรนําไปปรึกษากัน ถาหาก
บริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินเขามาอาจจะชวยไดมาก เสียเงินบางแตอาจจะไดผลมากขึ้น โดยสวนตัวเพิ่มทุนแนนอน
และผมนับถือคุณอังคกาญจนวา สูมากจริง ๆ ทั้งเหล็ก ทอ เสาเข็ม น้ํา ไฟฟา โดยเฉพาะชื่นชมที่สามารถนํานักลงทุน
ประเทศจีนเขามารวมลงทุนในบริษัทยอยได เพราะเขาเปนยักษใหญ 20 เทา ของประเทศไทย ถาเราไดเขามารวมทุน
จริง ๆ คิดวาบริษัทเราจะไปไดดี
ผูถือหุน (ผูรับมอบอํานาจรวม 598,700 หุน) ไดใหความเห็นวา ถือหุน RICH มาตั้งแตเขาตลาดหลักทรัพยฯ ลมลุกคลาน
บาง กําไรบาง ขาดทุนบาง แตมองวาเขาทํางานและมีความตั้งใจ ไปไดเรื่อย ๆ มองวาเขามีความคิดที่จะนําธุรกิจอื่น
เขามา มีความคิดที่จะทําใหบริษัทไปรอด ตนเองไมเคยทิ้ง RICH เลย เพิ่มทุนทุกครั้ง ครั้งนี้ก็จะเพิ่มอีก 10 ลานหุน
เพราะเคยเห็นผลงานแลว และเห็นวาจะไดกําไรขั้นตนคือปละ 80 ลานบาท เพราะไมตองจายดอกเบี้ย ไดมาโดยไม
ตองเสี่ยง และอยากใหทุกทานชวยกันอนุมัติเพิ่มทุนเพื่อ RICH จะไดไมอยูกับที่
จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 7,200,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 2,400,000,000 บาท เปนจํานวน 9,600,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 7,200,000,000
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ

894,849,229
เสียง
คิดเปน
93.834
35,579,000
เสียง
คิดเปน
3.731
23,220,482
เสียง
คิดเปน
2.435
953,648,711
เสียง
คิดเปน
100.00
ในวาระนี้มีผูถือหุนเขาประชุมเพิ่มโดยมีหุนเพิ่มจํานวน 24,056,831 หุน

%
%
%
%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
นายสมเกียรติ วงศาโรจน แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 เพื่อให
เปนไปโดยถูกตองและมีผลบังคับใชโดยสมบูรณตามกฎหมาย จึงตองเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เปนดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
: 9,600,000,000 บาท (เกาพันหกรอยลานบาทถวน)
แบงออกเปน

: 9,600,000,000 หุน

(เกาพันหกรอยลานหุน)
1.00 บาท (หนึ่งบาท)

มูลคาหุนละ

:

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

: 9,600,000,000 หุน

(เกาพันหกรอยลานหุน)

หุนบุริมสิทธิ

:

”

-ไมมี-

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
มติ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย

953,430,611

เสียง

คิดเปน

99.977

%

ไมเห็นดวย

218,100

เสียง

คิดเปน

0.023

%

งดออกเสียง
รวม

-

เสียง

คิดเปน

-

%

953,648,711

เสียง

คิดเปน

100.00

%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัท
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
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นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ แจงตอที่ประชุมวา จากการที่ที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในวาระที่ 2 ขางตน ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 7,200,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมดังนี้
1)
จํานวนไมเกิน 4,800,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 0.30 บาท ราคาเสนอ
ขายดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตามและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู
ถือหุนตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และกําหนดวันจองซื้อ
และรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ หรือมีหุนคงเหลือไมวากรณีใด ๆ ให
จัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
ของตน ในราคาเสนอขายที่เทากัน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือ
หุนเดิมที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวาจํานวนหุนสามัญสวนที่เหลือ
ดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตน ตามสัดสวนการถือ
หุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละราย โดยการจัดสรรหุนดังกลาวใหดําเนินการไป
จนกระทั่ ง ไม มี หุ น เหลื อ จากการจั ด สรร ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมของผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแตวันที่ปด
รับการจองซื้อหุน
(ข) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนสามัญสวนที่เหลือ
ดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิและชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญดังกลาวทุกราย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตาม ก) และ ข) ขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาว
ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ได
ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28
ตุลาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จะไดรับสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทก็
ตอเมื่อที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
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1.2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามขอ 1.1) ใหจัดสรร
และเสนอขายหุนดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงได โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยจัดสรรใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง
แตละรายไดไมเกินหรือขามผานจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และใน
ลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตาง
ดาวถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมแลวเสร็จ) ในราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของราคาหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15
วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย และไมต่ํากวาราคาที่เสนอใหผูถือหุนเดิม (Right Offering)
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดบุคคลที่ไดรับจัดสรร ราคาเสนอขาย ชวงเวลาจัดสรร และวิธีการ
เสนอขายเปนคราวเดียวหรือแบงเปนสวนๆ เพื่อเสนอขายเปนคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด
บุคคลในวงจํากัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมขางตนจะตองมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
(ก) เปนผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การ
กําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เชน บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เปนตน หรือ
(ข) เปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปาน
กลางถึงระยะยาวได และตองเปนพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ สามารถให
คําแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจํากัดจะตองไมใชบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของบุคคลในวงจํากัดที่จะไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนนี้ดวยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกลาว โดยจะตองเปนผูที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทไดจริง ทั้งนี้ บริษัท
จะทําการเปดเผยรายชื่อผูลงทุน ที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมขางตน เมื่อ
บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนเรียบรอยแลว และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือขางตนตอบุคคลในวงจํากัดตอไป
ทั้งนี้ กรณีที่เปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนของผูถือหุนเดิมใหแกบุคคลในวงจํากัด ใหบริษัทสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดเปนคราวๆ ตามการชําระเงินของบุคคล
ที่ไดรับการจัดสรรในแตละคราว
2)
จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,400,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิท ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน ในสัดสวน 2 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 (กรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง) โดยไมคิดมูลคา
กําหนดราคาการใชสิทธิเทากับ 1.00 บาทตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (สิ่งที่สงมาดวย 3)
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โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ เพื่อความคลองตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ตามขอ 1) และ 2) ขางตน โดยมอบ
อํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ไดทุกประการ รวมถึงการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน การกําหนดราคา
เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามที่เห็นสมควรตอไป รวมทั้งดําเนินการ
ตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแกไขถอยคํา หรือขอความ
ในเอกสาร รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือคําขอตางๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหปฏิบัติให
เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย รวมถึงการนํา หุนสามัญเพิ่มทุนเขา เปนหลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการนํา สง ขอมูลเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ
อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตามที่เสนอทุกประการ
มีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้
ผูถือหุน (นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถือหุน 100 หุน) ไดถามวา
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑของบุคคลในวงจํากัด (PP) ไวอยางไร
บริษัท (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา บริษัทไดมีการลงนามบันทึก
ขอตกลงกับบริษัทที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนแหงหนึ่งในการติดตอจัดหาผูรวมทุนใหแกบริษัท ซึ่งคุณสมบัติของ
ผูรวมทุนดังกลาวจะเปน Partner ทางธุรกิจ อาจจะเปนธุรกิจที่ใกลเคียงกันหรือชวยเสริมใหบริษัทแข็งแกรงขึ้น
ในขณะนี้มีประมาณ 4 ราย ซึ่งจะตองรอผลจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนวาจะเหลือหุนเทาไร จึงจะนําไปเจรจาได
เนื่องจากแตละรายก็มีความตองการจํานวนหุนที่แตกตางกัน
ผูถือหุน (นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ถือหุน 600 หุน) ไดถามวา หากเปน Partner ที่จะมาชวยบริษัทได ทําไมจึงไมจัดสรรหุน
ใหไปเลย เนื่องจากไมแนใจวาจะมีหุนเหลือหรือไม
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บริษัท (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงวา จากการเพิ่มทุนครั้งที่แลวที่บริษัท
เพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1:1 และใหจัดสรรหุนใหกับ PP โดยระบุชื่อและกําหนดจํานวนหุนไวเลย แตได
ถูกผูถือหุนตําหนิวา ผูถือหุนเดิมสามารถซื้อหุนเพิ่มทุนไดทั้งหมด ทําไมจะตองให PP ดวย ครั้งนี้จึงไดเพิ่มทุนใหแกผู
ถือหุนเดิมกอนและใหสิทธิเต็มที่ หุนเหลือเทาไรจึงนําไปจัดสรรให PP แตถาหากวาไมมีหุนเหลือ ก็มีแผนสํารองวาจะ
ให PP เขารวมลงทุนกับบริษัทลูกได
ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน) สอบถามวา สําหรับการเพิ่มทุนใหกับ PP เปนการจัดสรรในคราวเดียว
หรือทยอยเพิ่มทุนเปนคราว ๆ ได
บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ) ชี้แจงวา สามารถทยอยจัดสรรเพิ่มทุนเปนคราว ๆ ได
จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท จั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จํ า นวนไม เ กิ น
7,200,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย

953,430,611

เสียง

คิดเปน

99.977

%

ไมเห็นดวย

218,100

เสียง

คิดเปน

0.023

%

งดออกเสียง
รวม

-

เสียง

คิดเปน

-

%

953,648,711

เสียง

คิดเปน

100.00

%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1
(RICH-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เพื่อใหที่ประชุม
พิจารณา
นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการ แจงตอที่ประชุมวา จากการที่ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหมในวาระที่ 4 ขางตน คณะกรรมการจึงขอเสนอใหมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) จํานวน 2,400,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ในสัดสวน 2 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 (กรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง) โดยไมคิดมูลคา กําหนด
ราคาการใชสิทธิเทากับ 1.00 บาท ตอหุน ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) จํานวน 2,400,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ได
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตามที่เสนอทุกประการ
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มีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้
ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน) สอบถามวา ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุกี่ป และสอบถามเกี่ยวกับราคา
การใชสิทธิ 1 บาท
บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ) ชี้แจงวา มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ การใชสิทธิ ครั้งที่ 1 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (รายละเอียดอยูในหนา 38 ของหนังสือเชิญประชุม)
สําหรับราคาที่ใชสิทธิ 1 บาท นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาลงทุนในโครงการธุรกิจสาธารณูปโภค ประเภททรัพยากร
น้ํา
หลังจากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาว
มติ
ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) จํานวน 2,400,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย

วาระที่ 6

953,430,611

เสียง

คิดเปน

99.977

%

ไมเห็นดวย

218,100

เสียง

คิดเปน

0.023

%

งดออกเสียง
รวม

-

เสียง

คิดเปน

-

%

953,648,711

เสียง

คิดเปน

100.00

%

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้

ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุน 211 หุน) สอบถามวา ราคาเสนอขายหุน 0.30 บาท จะทําใหมีสวนต่ํากวามูลคา
หุน ในกรณีนี้บริษัทจะมีการดําเนินการอยางไร
บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ) ชี้แจงวา บริษัทจะตองดําเนินไปตามหลักการและ
ขั้นตอนตาง ๆ อยางเหมาะสมและใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ไดกลาววา การประชุมในวันนี้มีความสําคัญมากตอบริษัท และ
อาจจะมีการถกเถียงกันบาง ก็ขอใหอภัยกัน รวมถึงตนเองก็ขอโทษที่ประชุมดวย เนื่องจากทุกคนก็มีเหตุผลและความคิด
รวมถึงมีความตั้งใจดีที่ตองการใหบริษัทดําเนินธุรกิจไปไดดวยดี จึงไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางตาง ๆ ใหแก
บริษัท ขอขอบคุณทุกทานและขอใหเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แลวกลาวปดประชุม
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ปดประชุมเวลา 16.25 น.

พลเอก
( วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ )
ประธานที่ประชุม

( นางสาวนงลักษณ สาโรชสุวรรณ )
เลขานุการบริษัท
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