บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
***************************************
ประชุม ณ หองรัตนโกสินทร โรงแรมนารายณ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน จํานวน 140
ราย รวมจํานวนหุน 7,620,473,491 หุน ครบเปนองคประชุมแลว นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม
เปดประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานแจงให
ผูถือหุนทุกคนไดทราบดังนี้
1. บริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน มาเขารวมประชุม 14 คน ดังนี้
(1) นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(2) นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
(3) นายวิทย
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
(4) นางเกษรี
ณรงคเดช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นอยพันธุ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
(5) นายวิสิทธิ์
ประธานกรรมการสรรหา
(6) นายทวี
บุตรสุนทร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(7) นายทองฉัตร หงศลดารมภ กรรมการอิสระ
(8) นายประทีป บุปผาอินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
(9) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
(10) นายกมล
จันทิมา
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
(11) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(12) นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(13) นายปยะ
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(14) นายวิน
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการบริษัทฯ ที่ขอลาการประชุม 1 คน ดังนี้
(1) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อนึ่ง กรรมการที่ไมอาจเขารวมประชุมจํานวน 1 คนนั้น ไดแจงขอลาประชุมตอประธาน
กรรมการลวงหนาแลว ดวยเหตุผลที่ติดภารกิจสําคัญที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
2. เพื่ อ ความเข า ใจตรงกั น ในการลงมติ ใ นแต ละระเบี ย บวาระของการประชุ ม ประธาน
กรรมการไดแจงวิธีการลงคะแนนเสียงตอที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
2.1 ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2.2 ในกรณี ท่ี ไ ม มี ผู ใ ดแสดงความเห็ น คั ด ค า น หรื อ แสดงความเห็ น เป น อย า งอื่ น
นอกเหนื อ จากที่ ป ระธาน หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอ ให ถื อ ว า ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบหรืออนุมัติเปนเอกฉันท
2.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการลงคะแนนเสียง
ในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูรับมอบฉันทะที่ยังมิไดแจงความ
ประสงคของผูถือหุนเมื่อลงทะเบียน จะตองแถลงตอที่ประชุมกอนการลงคะแนน
วา เปนผูถือหุนชื่อใดหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนใด มีคะแนนเทาใด และจะ
ออกเสี ย งในมติ นั้ น ๆ อย า งใดด ว ย รวมทั้ ง ส ง บั ต รลงคะแนนให เ จ า หน า ที่ เ พื่ อ
รวบรวมคะแนน
ประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เปนผูอานรายงานการประชุมดังกลาวใหที่ประชุมไดทราบอีกครั้งหนึ่งแลว
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
ผูถือหุนเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวถูกตองแลว จึงขอรับรอง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ดังกลาวตามเสนอ
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1 (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
เห็นดวย
7,597,425,991
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
23,047,500
รวม
7,620,473,491
วาระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินตนของหุนกูมีประกันและ/หรือหุนกูไมมี
ประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไวแลวในระเบียบวาระที่ 8
ของการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548

ประธานแถลงวา ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได
อนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือเปนคราวๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจและ
เงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 6,000,000,000.-บาท คิดเปนเงิน
สกุลตางประเทศเทียบเทาไมเกิน 150,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้
ชนิด

สกุลเงิน
มูลคารวม

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุนกู

: หุนกูมีประกันและ/หรือหุนกูไมมีประกันทุกประเภท ตามความ
เหมาะสมของตลาดในแตละขณะ (ยกเวนหุนกูแปลงสภาพ)
ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
หรือประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณาเห็นสมควร และตามที่
จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามที่กฎหมายกําหนดตอไป
: เงินบาท และ/หรือ เงินตางประเทศอื่นเทียบเทา
: จํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกจะไมเกิน 6,000,000,000.- บาท
คิดเปนเงินสกุลตางประเทศเทียบเทาไมเกิน 150,000,000.ดอลลารสหรัฐฯ
: ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือ
ประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู
: ไมเกิน 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู
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การเสนอขาย

: เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศฉบับอื่นใด ที่ใชบังคับอยูใน
ขณะที่บริษัทฯ ทําการออกหุนกูและสามารถนําออกเสนอขายเปน
จํานวนเดียวทั้งหมดหรือแบงออกขายหลายครั้งก็ไดตามที่
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือ
ประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณาเห็นสมควร
วันครบกําหนดอายุหุนกู : วันสิ้นสุดอายุหุนกู
การไถถอนกอนครบอายุ : สิทธิของผูถือหุนกูและบริษัทในการไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนดจะเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออก
ในแตละคราว
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริ ห ารมอบหมาย หรื อ ประธานกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจกํ า หนดเวลาในการออกหุ น กู
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุนกู เชน ชนิด จํานวนหุนกูที่จะออกในแตละคราว
อายุ วิธีการเสนอขาย หลักประกัน เปนตน เขาเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุนกู ตลอดจนมีอํานาจแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และ/หรือผูรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือที่ปรึกษาตางๆ รวมทั้งแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูของบริษัทฯ นาย
ทะเบียนหุนกู และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งทําการตกลงอัตราคาตอบแทน และคาใชจาย หรือทําและ
ลงนามในสั ญ ญาหรื อ เอกสารอื่ น ใดกั บ คู ก รณี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า ขึ้ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการนี้ และรวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนสําหรับการออก
หรือเสนอขายหุนกู และการติดตอขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นั้น
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
(TRIS Rating Co., Ltd. : TRIS) ที่ BBB (Stable)
ฝายจัดการไดทําการสํารวจตลาดหุนกูในประเทศเพื่อเตรียมแผนการเสนอขายหุนกูในประเทศ
ซึ่งปรากฏผลการสํารวจวา ความตองการหุนกูในระดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB คอนขางนอย
อีกทั้งระยะเวลาของหุนกู ก็คอนขางสั้นไมเกิน 3 ป จึงเห็นวา การออกและเสนอขายหุนกูในตางประเทศ
นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดตางประเทศ เปนตลาดที่ใหญ สามารถรองรับหุนกูใน
วงเงิน 250 ถึง 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ได ระยะเวลาของหุนกู เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศ ก็ได
ระยะเวลาที่ยาวกวา อัตราดอกเบี้ยคงที่ อีกทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ก็ยังมีนอยกวาการขอรับสินเชื่อกับธนาคาร
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พาณิชย ดังนั้น ฝายจัดการจึงไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหแกไขเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินตนของหุนกูมีประกัน และ/หรือหุนกูไมมีประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติ
ไวแลวในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกําหนด
จํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกไวไมเกิน 6,000,000,000.-บาท (คิดเปนเงินสกุลตางประเทศเทียบเทาไมเกิน
150,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ) เปนจํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกไมเกิน 300,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ
(คิดเปนเงินไทยเทียบเทาประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียดอื่น และเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16
ดังกลาวแลวทุกประการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ไดพิจารณาแลวเห็น
วา เพื่อใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่มั่นคง และมีเงินทุนในอัตราตนทุนที่ต่ําสําหรับใชในการชําระคืนเงินกูของ
บริษัทฯ หากมีเงินเหลือก็จะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ ตอไป จึงเห็นควรให
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินตนของหุนกูมีประกัน
และ/หรือหุนกูไมมีประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไวแลวในระเบียบวาระที่ 8 ของ
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกําหนดจํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกและ
เสนอขายไวไมเกิน 6,000,000,000.-บาท (คิดเปนเงินสกุลตางประเทศเทียบเทาไมเกิน 150,000,000.ดอลลารสหรัฐฯ) เปนจํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกและเสนอขายไมเกิน 300,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ (คิด
เปนเงินไทยเทียบเทาประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ)
โดยมี ร ายละเอี ย ดต า งๆและเงื่ อ นไขอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ไ ว แ ล ว จากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 16
ดังกลาวทุกประการ พรอมทั้งไดอนุมัติใหวาจาง Standard & Poor’s และ Moody’s Investors ทําการจัด
อันดับความนาเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุนกูดังกลาว
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มีผูถือหุนไดสอบถามดังนี้
ขอ 1. มาตรการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีอยางไรบาง
กรรมการผูจัดการใหญ ตอบชี้แจงวา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถแยกไดเปนสองสวน สวนแรกมาจากความเสี่ยงทางการคาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ
จะตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศโดยซื้อดวยเงินสกุลตางประเทศ ในสวนนี้บริษัทฯ จะมีรายไดจากการ
สง ออกในรูป เงิน ดอลลารส หรั ฐฯ อี ก ทั้ งยั ง มีร ายได บ างส ว นจากการขายผลิต ภั ณฑ ใ นประเทศเปน เงิ น
ดอลลารสหรัฐฯ ทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่เปนเงินดอลลารสหรัฐฯ สมดุลกันอยูแลว ในสวนที่เหลือบริษัทฯ ก็จะ
ทําการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนา เพื่อลดอัตราความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใหฝายจัดการทําการปองกันอัตราความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
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สําหรับหุนกูที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายในรูปเงินสกุลตางประเทศ ทางบริษัทฯ ก็มี
แผนจะทําการปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนาในลักษณะเดียวกัน
ขอ 2. ปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินตอทุนเทาไร
กรรมการผูจัดการใหญ ตอบชี้แจงวา บริษัทฯ พยายามรักษาสัดสวนหนี้สินตอทุนใหอยูใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินตอทุนประมาณ 1.6 ถึง 1.8 เทา และภายหลังจากที่
บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูแลว จะมีผลกระทบตอสัดสวนหนี้สินตอทุนบาง โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่
ไดรับสวนใหญไปทําการลดหนี้ระยะสั้น
ขอ 3. อัตราดอกเบี้ยปจจุบันอยูที่เทาไร หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว จะมี
อัตราดอกเบี้ยเทาไร
กรรมการผูจัดการใหญ ตอบชี้แจงวา ปจจุบันหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีอยูกับธนาคารพาณิชย จะ
อิงกับอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Lending Rate) และมีอีกสวนหนึ่งไดอิงกับอัตราตามสภาพตลาดเงิน
(Money Market) สําหรับหุนกูนั้น หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายในตางประเทศก็จะอิงตามพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและบวกเพิ่มจากจุดนี้ไป สวนจะบวกเพิ่มเทาใดนั้นขึ้นอยูกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
บริษัทฯ วาจะถูกจัดอยูในอันดับความนาเชื่อถือเทาใดเปนสําคัญ
ขอ 4. นับตั้งแตวันที่ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูในคราวที่แลว บริษัท
ฯ ไดมีการออกและเสนอขายหุนกูไปบางแลวหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ ตอบชี้แจงวา นับจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่แลวไดมีมติอนุมัติ
ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 6,000 ลานบาท เปนตนมาจนถึงปจจุบันนี้ บริษัทฯ ยัง
ไมไดมีการออกและเสนอขายหุนกูแตประการใด ตอมาบริษัทฯ ไดรับคําแนะนําจากสถาบันการเงินวา อัตรา
ดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถาหากบริษัทฯ ไดมีการออกหุนกูก็จะ
ทําใหมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ฝายจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว
บริษัทฯ จะสามารถคงตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได และในเชิงปริมาณของจํานวนหุนกูที่จะออกควรปรับ
เพิ่มขึ้นจากที่ไดรับอนุมัติไวแลว 6,000 ลานบาท (คิดเปนเงินสกุลตางประเทศเทียบเทา 150 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ) เปน 12,000 ลานบาท (คิดเปนเงินสกุลตางประเทศเทียบเทา 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ) แตทั้งนี้จะ
เสนอขายไดจํานวนเงินเทาใดก็ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
เมื่อผูถือหุนไดซักถามรายละเอียดและใหความเห็นเพิ่มเติมจนเปนที่พอใจแลว
ขอใหผูถือหุนเสนอและรับรองใหลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้
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ประธานจึง

ผูถือหุนเห็นวา เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนอัตราตนทุนต่ําสําหรับใชในกิจการตามวัตถุประสงค
จึงเห็นควรอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินตนของหุนกูดังกลาวจากที่มีมติอนุมัติไวแลว เปนไมเกิน
300,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ พรอมทั้งยืนยันใหออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว โดยมีรายละเอียดตางๆ
และเงื่อนไขอื่น ตามที่ไดรับอนุมัติไวแลวจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ดังกลาวทุกประการไดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่มั่นคง และมีเงินทุนในอัตรา
ตนทุนที่ต่ําสําหรับใชในการชําระคืนเงินกูของบริษัทฯ หากมีเงินเหลือก็จะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน
ขยายกิจการของบริษัทฯ ตอไป จึงลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติใหบริษัทฯแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินตนของหุนกูมีประกัน และ/หรือหุนกูไมมีประกันทุก
ประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไวแลวในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกําหนดจํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกและเสนอขายไวไมเกิน
6,000,000,000.-บาท (คิดเปนเงินสกุลตาง ประเทศเทียบเทาไมเกิน 150,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ)เปน
จํานวนเงินตนของหุนกูที่ออกและเสนอขายไมเกิน 300,000,000.-ดอลลารสหรัฐฯ(คิดเปนเงินไทยเทียบเทา
ประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) พรอมทั้งยืนยันใหออก
และเสนอขายหุนกูดังกลาวตอไป โดยมีรายละเอียดตางๆ และเงื่อนไขอื่นตามที่ไดรับอนุมัติไวแลวจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ดังกลาวทุกประการไดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ อีกทั้งยังอนุมัติให
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท มีอํานาจดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดที่ไดเสนอมาทุก
ประการ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2 (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
เห็นดวย
7,597,425,991
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
23,047,500
รวม
7,620,473,491
วาระที่ 3

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดพิจารณาซักถาม ตลอดจนใหขอสังเกต และลงมติใน
ระเบียบวาระตางๆ ตามลําดับในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนแลว หากผูถือหุนมี
ขอเสนอแนะประการใด หรือยังมีขอสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีรับฟงและ
ชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุน
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เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละ
เวลามารวมประชุม และไดใหขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทฯ
ปดประชุมเวลา 10.40 น.
(นายมารวย ผดุงสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม
(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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