
 

หน้าที่ 1 

 
บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 

เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 ท่ำน 

1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
8. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 
9. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการ กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
 
กรรมกำรชุดย่อยที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1 ท่ำน 

1. นายเดชา ชลูิกรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 
 
  



 

หน้าที่ 2 

ผู้บริหำรและผู้จัดกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 12 ท่ำน 
1. นายพงษ์สกร ด าเนิน รองกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร 
3. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ, CFO 
4. นายไพโรจน์ ภานกุาญจน์ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงาน PM&OM 
5. นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้อ านวยการสายงาน SPI 
6. นายศราวธุ มาสรวง ผู้อ านวยการสายงาน PDI 
7. นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์ ผู้อ านวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน 
8. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
9. นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ ผู้อ านวยการ สายงาน EBD 
10. นางพชันี  ตัง้จิตเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 
11. นางลคันา  สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
12. นางสาวณิชนนัทน์ เลิศปัญญาพล ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  

   
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอ่ืน ๆ จ ำนวน 7 ท่ำน 

1. นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
2. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
3. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นางสาวกฤษณี  ดิศแพทย์ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
5. นางสาวนนัทินี   ยกุตะนนัทร์ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
6. นางสาวสทิธินาฏ ตัง้ตรงจิตต์ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
7. ร้อยต ารวจเอกอาณตัิ เสมทบัพระ  ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  
 



 

หน้าที่ 3 

 การประชมุในครัง้นีมี้ตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และสถาบนัการเงิน ได้เข้า
ร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จ ากดั 
 ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 ตวัแทนจากสถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผ่านทางเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนเสียง  
รายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และ ล าดบัท่ี 6 หน้า 59 – หน้า 64 ดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 27 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 103  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ     

  ข้อ 27  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 107 และตาม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 28 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 



 

หน้าที่ 4 

  ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ไมอ่นญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานแจ้งต่อท่ีประชมุรับทราบต่อไป 

ส าหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึน้กบักฎเกณฑ์ของการ
นบัคะแนนแล้วแต่กรณีตามท่ีอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระให้นบัคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 4 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ     
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน              
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

2,3 มตพิิเศษ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะน ารวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  

5 (ถ้ามี) มติธรรมดา หรือ 
มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ   
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้ น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียง
สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    
ผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี)   

      



 

หน้าที่ 5 

เร่ิมกำรประชุม 
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจ านวนผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 113  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 70,002,044   หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 354  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 984,043,688  หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  467  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,054,045,732  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.1391 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,283,245,216หุ้น ซึ่ง

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชมุ โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญ บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วม
เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีมี้ ร้อยต ารวจเอกอาณัติ  เสมทบัพระ ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้น
รายย่อย  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ที่จดัประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 19 สิงหาคม 2558 ซึง่ได้น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้
เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามท่ีได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 หน้าท่ี 7- หน้าท่ี 36 โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ท่ีประชมุโปรดพิจารณารับรอง  
 นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้

1. ขอเสนอวิธีการน าเสนอวาระการรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และง่ายต่อ
การประชมุ โดยให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบบัในคราวเดียว โดยไม่ต้องน าเสนอ
ทีละหน้า และให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีประเดน็แก้ไขหรือเสนอแนะแจ้งตอ่ท่ีประชมุตอ่ไป  

2. ขอให้ระบช่ืุอนามสกลุผู้ ถือหุ้นแทนค าวา่ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ในรายงานการประชมุ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. รับทราบข้อเสนอแนะการน าเสนอวาระรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมช่ือนามสกุลผู้ ถือหุ้นในรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2558 
 
 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

http://www.gunkul.com/


 

หน้าที่ 6 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัพธุท่ี 19 สิงหาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย  1,058,159,689 99.9989 
ไมเ่หน็ด้วย   0 0.0000 
บตัรเสีย   11,415 0.0011 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (493 ราย) 1,058,171,104 100.0000 
งดออกเสียง * 4,575 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) 

 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement “PP”) รายละเอียด          
ดงัปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 หน้า 37 และ สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 หน้า 39 – หน้า 58  

 สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับหนงัสือแสดงเจตจ านงจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“SCB” หรือ 
“ธนาคาร”) สนใจจะเข้าร่วมลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในฐานะนกัลงทนุสถาบนั โดยธนาคารฯ มีความประสงค์จะเข้า
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบ PP จ านวน 41,500,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 24.00 บาท โดยธนาคารจะเข้าลงทนุ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติดงันี ้

(1) การท่ีบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  และ 
(2) ธนาคารฯ ตกลงจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท แต่หากปรากฏว่า

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 วนัท าการก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีราคาต ่ากว่า 23.50 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจะน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาราคาเสนอขายเท่ากบั
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 ท าการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนลด    
ร้อยละ 2.00  ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่า 22.00 บาทต่อหุ้น (ราคาซือ้ขาย
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เทียบกบัราคาเสนอ
ขายท่ี 22.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 8 ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดัฯ) 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักล่าวจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่า 22.00 บาทต่อหุ้น (ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมี
มติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เทียบกบัราคาเสนอขายที่ 22.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 8 
ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ) 

 



 

หน้าที่ 7 

 ราคาเสนอขายดงักล่าวข้างต้นท่ีราคา 24.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีสงูกว่ามลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นท่ี 1.00 
บาท และมลูค่าตามบญัชีท่ี 6.37 บาทต่อหุ้น อีกทัง้เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ซึ่ง
ค านวณจากราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหว่างวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 ซึง่จะเท่ากบั 24.02 บาท 
(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 รวมทัง้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท และ /หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย โดยพิจารณาสภาวะตลาดในขณะนัน้และน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดข้อมลูของบุคคลในวงจ ากดั หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามสารสนเทศในเอกสารประกอบการประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 หน้า 48  
 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีพอร์ตการลงทุน (SCB Direct Investment Portfolio) 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 8 

 บริษัทฯ ได้ศกึษาหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบ PP โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ 

 หลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนและข้อบงัคบับริษัท 

ข้อ 4 บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือ หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ หุ้นบุริมสิทธ์ิ รวมทัง้หลกัทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอเพ่ือขายให้แก่ ผู้ ถือหุ้นบคุคลใด ๆ หรือประชาชนทัว่ไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบริุมสทิธ์ิเป็นหุ้นสามญัให้ด าเนินการภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย 

ข้อ 28   ในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

         (ข)   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
         (ค)   การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้ บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

        (ง)   การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
        (จ)   การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

          (ฉ)   การควบหรือเลกิบริษัท 

 หลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558, ทจ. 73/2558 และ ทจ. 74/2558 
o ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง “การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั”  
o ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง “รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์”  
o ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 74/2558 เร่ือง “การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม ่(ฉบบัท่ี 13)” รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 3.1.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 9 

 

 
 

 ตามแผนภาพ PP Tool Kit  ซึง่สรุปสาระส าคญัของหกเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุข้างต้น
ในการขอนญุาตการออกเสนอขายหุ้นแบบ PP จะมี 3 เกณฑ์ โดยบริษัทฯ และ ผู้ เสนอซือ้ มีการก าหนดราคาซือ้ขาย
ระหว่างกนั ดงันัน้จึงเข้าเกณฑ์กรณีท่ี 2 คือ ระบรุาคาเสนอขายในมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องย่ืนค าขออนญุาต
ตอ่ ก.ล.ต. และมีเอกสารประกอบการขออนญุาตที่เป็นไปตามระบไุว้ตามประกาศฯ ดงันี ้ 



 

หน้าที่ 10 

 รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น + มติอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 Check List รายละเอียดท่ีต้องมีตามประกาศฯ ท่ีก าหนด  

o ทัง้นี ้การเสนอขายต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับมติจากผู้ ถือหุ้น  
o โดยพิจารณาราคาเสนอขายวา่เป็นราคาต ่าหรือไม ่โดยน ามาเทียบกบัราคาตลาด = ราคาถวัเฉล่ียถ่วง

น า้หนกั 7-15 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 

โดยมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการส าหรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบ PP ดงันี ้ 
รายการ วนัท่ีด าเนินการ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด ครัง้ท่ี 
15/2558 

4 ธนัวาคม 25588 

เปิดเผยสารสนเทศมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4 ธนัวาคม 2558 

น าสง่เอกสาร Preprocess หนงัสือนดัประชมุ ให้ตรวจโดย ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

9 ธนัวาคม 2558 

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ทึ ่1/2559 

18 ธนัวาคม 2558 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แจ้งความเห็นกลบัมายงับริษัทฯ 21 ธนัวาคม 2558 
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม ม.225 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดวนัประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

21 ธนัวาคม 2558 

สง่ออกหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้น 4 มกราคม 2559 
ก าหนดวนัประขมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 21 มกราคม 2559 
แจ้งสารสนเทศมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 21 มกราคม 2559 
ย่ืนขออนญุาตการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั ต่อ ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

22 มกราคม 2559 

ผลการพิจารณาจากส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เร่ืองการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั   

ภายในต้น กมุภาพนัธ์ 2559 

น ามติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ไปจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัจาก EGM 

ย่ืนหนงัสือขออนญุาตให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหุ้นท่ีสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ + หนงัสือ
รับรองการเพิ่มทนุและใบเสร็จจ่ายคา่ธรรมเนียมให้กรมพฒัน์ ย่ืนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ ย่ืนค าขอต่อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

หลงัจากได้รับหนงัสือรับรองเพ่ิมทนุ
จากกรมพฒันฯ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาต และ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ด าเนินการส่งข้อมลูให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือรับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหุ้นท่ีสามารถซือ้
ขายได้  

ภายในต้น กมุภาพนัธ์ 2559 

วนัเสนอขาย PP  / วนัเข้าท ารายการขายหุ้น PP  หลงัจากได้รับอนญุาตจาก ก.ล.ต. 
(ท ารายการไม่เกิน 3 เดือน นบัจาก

วนั EGM) 

 
 



 

หน้าที่ 11 

 นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามเง่ือนไขชองราคาเสนอขายท่ี
ได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ธนาคารฯ ตกลงจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท แต่หากปรากฏว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 วนัท าการก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีราคาต ่ากว่า 23.50 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจะน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาราคาเสนอขาย
เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 ท าการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนลดร้อยละ 2.00  
ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องเป็นราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ 22.00 บาทตอ่หุ้น  
 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดราคาเสนอขายท่ี 22.84 บาทต่อหุ้น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุพิจารณาในครัง้นี ้โดย
จะได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบ PP จ านวน 41,500,000 หุ้น ในจ านวนเงินรวม 947,860,000.00 บาท 
โดยแสดงตารางการค านวณของราคาท่ีเสนอขายท่ี 22.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 10 วนั 
ก่อนวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่เท่ากบั 23.30 บาทต่อหุ้น หกัด้วยสว่นลดร้อยละ 2.00 และเปรียบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกั 7 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิ ซึง่เท่ากบั 24.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสว่นลดร้อยละ 4.91 ซึ่ง
เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 



 

หน้าที่ 12 

 รวมทัง้ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเม่ือก าหนดราคาเสนอขายท่ี 22.84 บาทต่อหุ้น ในด้านการลดลงของสดัส่วน
การถือหุ้น (Control Dilution) และ ในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ได้ดงันี ้ 

 
 

 ราคาเสนอขายดงักล่าวข้างต้นท่ีราคา 22.84 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีสงูกว่ามลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นท่ี 1.00 
บาท และมลูค่าตามบญัชีท่ี 6.37 บาทต่อหุ้น อีกทัง้เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ซึ่ง
ค านวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหว่างวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 ซึง่จะเท่ากบั 24.02 บาท 
(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

  

 



 

หน้าที่ 13 

 หากบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าท ารายการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ก่อนและหลงัเพิ่มทนุจะมีรายละเอียดดงันี ้ 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลงัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement “PP”) 
ล ำดับ รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ก่อน PP 
% จ ำนวนหุ้น

หลัง PP 
% 

1 กลุ่มตระกูลด ำรงปิยวุฒิ์ 714,426,903 55.67 714,426,903 53.93 
  - บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จ ากดั 659,617,750 51.40 659,617,750 49.79 
  - นายกลักลุ ด ารงปิยวฒ์ิุ 54,744,987 4.27 54,744,987 4.13 
  - นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ 64,166 0.01 64,166 0.00 
2 นายประคิน ศรีเจริญ 107,834,591 8.40 107,834,591 8.14 
3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   - 41,500,000 3.13 
4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 40,649,700 3.17 40,649,700 3.07 
5 CPYI CLT A/C 0090029-1001 25,000,250 1.95 25,000,250 1.89 
6 นางสาวนนัท์ปภสัร์ ปิยพฒุินนัท์ 24,253,425 1.89 24,253,425 1.83 

หมายเหต ุ การเปรียบเทียบสดัส่วนการถือหุ้นดงักลา่ว จดัท าโดยมีสมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมลู
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏ ณ วนัท่ี 27 ตลุาคม 2558  
 

ดงันัน้ เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จ านวนไมเ่กิน 41,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,374,905,589 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,374,905,589.00 
บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงันัน้ หากได้รับมติให้เพิ่มทนุจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทนุจดทะเบียนใหม่หลงัการเพิ่ม
ทนุเพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีจ านวน 1,416,405,589 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 1,416,405,589.00 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 
(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

มลูค่าหุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 1,374,905,589 หุ้น 1,374,905,589.00 บาท 1.00 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนรองรับการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)   

41,500,000 หุ้น 41,500,000.00 บาท 1.00 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,416,405,589 หุ้น 1,416,405,589.00 บาท 1.00 บาท 
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 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) เพ่ือให้บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งและมีศกัยภาพในการสนบัสนนุการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั 

(2) เพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทุนส าหรับการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
โรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้ มค่าในการเข้าลงทุนและมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสงูท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อีกทัง้ได้มีการน าเสนอแผนงานให้กบัทางคณะกรรมการรับทราบใน
เบือ้งต้น โดยโครงการดงักล่าวข้างต้นมีอตัราผลตอบแทนไม่ต ่ากว่าต้นทนุเงินทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
(WACC) ของบริษัทฯ และมีงบประมาณการลงทนุจ านวน 7,200,000,000.00 บาท ภายใต้งบลงทนุ
ดงักลา่ว บริษัทฯ มีความต้องการเงินลงทนุในสว่นทนุประมาณ 1,550,000,000.00 บาท ซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ เคยได้รับจากสถาบนัการเงินส าหรับโครงการประเภทเดียวกนั โดยมีท่ีมาของแหล่ง
เงินทนุจาก 1) เงินทนุหมนุเวียนภายใน และ    2) เงินเพิ่มทนุจ านวน 913,000,000.00 บาท – 
996,000,000.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของเงินเพิ่มทนุท่ีจะได้รับทัง้หมด 

(3) ท าให้บริษัทฯ มีมลูค่าหุ้นทางบญัชี (Book value) สงูขึน้ประมาณร้อยละ 12.00 อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ 
มีศกัยภาพในการลงทนุเพิ่มขึน้ได้ในระยะเวลาอนัสัน้ พร้อมทัง้เสริมความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว
ส าหรับบริษัทฯ ตอ่ไป 

การเพิ่มทนุดงักล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็ง อีกทัง้ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
เสริมสร้างความคล่องตวัในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ส าหรับพลงังานทางเลือก ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มี       
ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ และสง่ผลต่อมลูค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้การเข้าลงทนุโดย SCB ซึง่เป็นสถาบนัทาง
การเงินชัน้น าท่ีมีความมัน่คง จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

ทัง้นีก้ารเสนอขายต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับมติจากผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนโดยผ่านมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งสารสนเทศผ่านระบบ Set Portal เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 4 ในหน้าท่ี 41-58 พร้อมทัง้ได้
สง่เอกสาร Pre-Process ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยก่อน
น าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา โดยหากบริษัทฯ ได้รับมติอนมุัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ก็จะ
ด าเนินการย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 5 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอฯ 

จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือโปรดพิจารณา
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นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. การก าหนดราคาขายท่ี 24 บาท โดยมีเง่ือนไขว่า ถ้าราคาต ่ากว่า 23.50 บาท จะมีสว่นลด 2% วิธีการ

ค านวณมาจากใด เหตใุดจงึไมใ่ช้ราคาเฉล่ียก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เน่ืองจากเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารฯ และเคยเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทางธนาคารฯ ได้แจ้งว่าจะไม่

ลงทนุในธุรกิจอ่ืน หลงัจากการเข้าลงทนุในบริษัทอ่ืน ๆ แล้ว ก็จะมีการจ าหน่ายหุ้นบริษัทนัน้ออกไป 
และเหตใุดในครัง้นีท้างธนาคารฯ จงึมีความสนใจท่ีจะลงทนุซือ้หุ้นของบริษัทฯ  

3. เหตใุดธนาคารฯ จึงไม่ซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมาซือ้ด้วยวิธีการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึง่สดัสว่นในการซือ้ครัง้นีเ้พียง 3% ไมไ่ด้สง่ผลประโยชน์ตอ่ธนาคารฯ  

4. บริษัทฯ มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขในการเข้าซือ้หุ้นครัง้นีห้รือไม่ 
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ทางบริษัทฯ ไม่ทราบนโยบายการลงทุนของธนาคารฯ โดยประเด็นส าคญัท่ีทางธนาคารฯ แจ้งความ
ประสงค์คือต้องการลงทนุในระยะยาว  

2. เน่ืองจากผู้ ท่ีจะเข้าซือ้หุ้นในครัง้นีเ้ป็นธนาคาร มิใช่บริษัทหลกัทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ธนาคารฯ จะไม่ซือ้
หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่จะท าค าเสนอซือ้ไปยงับริษัทโดยตรงในลกัษณะการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์ในการออกหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีคื้อท า
ให้มีกระแสเงินสดมากขึน้ เพียงพอตอ่การลงทนุโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า 

3. ธนาคารฯ ถือเป็นพันธมิตรทางการเงินท่ีส าคญั และธนาคารฯ ได้เล็งเห็นวิสยัทศัน์ในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนท่ีบริษัทฯ ด าเนินอยู่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง กอปรกบัวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีด าเนินธุรกิจ
อยา่งจริงจงั 

4. บริษัทฯ มีข้อตกลงตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุไว้แล้วเบือ้งต้น  
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ธนาคารฯ ไม่ได้เลือกลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนมาเป็นเวลานาน แต่หากต้องการลงทนุ จะเลือกลงทนุใน
บริษัทท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และเหตท่ีุต้องมีส่วนลด 2% เน่ืองจากได้มีก าหนดราคาในช่วง
ระหว่าง 22-24 บาท โดยราคาเฉลี่ย 10 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นยงัไม่สามารถก าหนดได้ จึงได้
ก าหนดราคาขายไม่ต ่ากว่า 22 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ
จะมีสว่นลด 2% โดยสดัสว่นในการขายหุ้นในครัง้นีค้ิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด หรือคิด
เป็นจ านวนเงินประมาณ 1 พนัล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินไปลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ ใน
อนาคตได้อยา่งตอ่เน่ือง เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทนุให้กบับริษัท 

 ดร.ชิต  เหลา่วฒันา ประธานกรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารชัน้น า และการท่ีทางธนาคารฯ มีความประสงค์ท่ีจะ

ลงทนุในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ววา่น่าจะเป็นผลดีตอ่บริษัท  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท าการตรวจสอบกระบวนการท างานทกุขัน้ตอนเป็นอย่างดี โดยได้ค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  
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 นางจิณพกัตร์  พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. ธนาคารฯ เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มีการเติบโตในด้าน

ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง ธนาคารฯ จึงสนใจท่ีจะลงทุนในบริษัทฯ อยากทราบเหตุผลท่ี
ธนาคารฯ ต้องการลงทุนในบริษัทฯ เพราะเหตุใด และคิดว่าน่าจะน าเสนอราคาได้สูงกว่าท่ีก าหนด 
เน่ืองจากเหน็วา่บริษัทสามารถท าก าไรได้มากกวา่นี ้ 

2. ธนาคารฯ เสนอซือ้หุ้นท่ีราคา 24 บาท อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้เคยเจรจาราคาหรือไม่ จึงได้มีการสรุป
ราคาท่ี 22.84 บาท 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ปัจจุบนัโครงการพลงังานทดแทนในประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนลดลงเร่ือย ๆ และใบอนญุาตจ าหน่ายไฟ 

(PPA) ในประเทศไทย มีความยากมากขึน้ จึงเห็นว่าหากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ านวนมาก จะท าให้
เพิ่มโอกาสในการลงทนุโครงการต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เน่ืองจากปัจจุบนัมีผู้สนใจลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนเป็นจ านวนมาก หากบริษัทฯ มีเงินสดก็สามารถลงทุนได้ในทันที เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน
กลบัมายงัผู้ ถือหุ้นโดยเร็ว  

2. ธนาคารฯ มีเกณฑ์ในการก าหนดราคาเข้าซือ้หุ้นเหมือนกนัทกุบริษัท โดยใช้ราคาถวัเฉลี่ย ย้อนหลงั 10 
วนั  

3. ช่วงท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงการในประเทศญ่ีปุ่ น ธนาคารฯ เป็นผู้ อ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกบัธนาคารที่ประเทศญ่ีปุ่ นด้านสนิเช่ือ และบริษัทฯ ก็ได้มีการปรึกษากบัธนาคาร ด้านการ
ลงทนุโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ด้วยวิสยัทศัน์ของประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคญั 
และความน่าเช่ือถือ ท่ีผู้บริหารธนาคารให้ความส าคญั และต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และเล็งเห็นการ
เติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน 

 ดร.ชิต  เหลา่วฒันา ประธานกรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องในการท าธุรกรรมต่าง ๆ โดยผลงานท่ีผ่านมา

เป็นความสามารถของฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องเพ่ือให้แน่ใจว่าทกุขัน้ตอนเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคญั 

2. การมีพนัธมิตรทางการเงินอย่างธนาคารฯ ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ สนใจเข้าซือ้หุ้นในครัง้นี ้
เป็นเร่ืองที่ดี และคณะกรรมการบริษัทเห็นด้วยกบัข้อเสนอ เพราะจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการ
ด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้า และการมีเครือข่ายและมีธนาคารฯ เป็นผู้ ถือหุ้น จะส่งผลท าให้ความ
ร่วมมือเป็นผลในเชิงบวกต่อธุรกิจในอนาคต โดยในส่วนของหลกัธรรมมาภิบาล ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ด าเนินการตรวจสอบอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้เกิดผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทฯ ไม่ทราบเหตผุลการเข้าซือ้หุ้นของธนาคารฯ และไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจในครัง้นี ้ซึ่ง
หากมองธุรกิจพลงังานทดแทนของบริษัทฯ ท่ีมีศกัยภาพหลายด้าน การท่ีธนาคารฯ มีความสนใจเข้า
ลงทนุมาสูธุ่รกิจพลงังานทดแทน อาจจะเป็นเพราะต้องการสร้างเครือข่าย และเห็นแนวโน้มการเติบโต
ของธุรกิจและเพ่ือรับทราบข้อมลูด้านธุรกิจ  

 
 
 



 

หน้าที่ 17 

 นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ธนาคารฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบผลก าไรจากการเข้าซือ้หุ้น

ในครัง้นี ้อยู่ในสดัสว่นน้อยเม่ือเทียบกบัผลก าไรรวมจากการด าเนินธุรกิจ จึงเห็นว่า ทางธนาคารฯ ไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องขายหุ้นเพ่ือท าก าไรในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า  

2. ทางบริษัทฯ ได้รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยได้มีการค านวณและก าหนดราคาขายที่เหมาะสมคือ
ราคา 22..84 บาท  

3. เหตผุลท่ีธนาคารฯ เลือกเข้าซือ้หุ้นในครัง้นี ้อาจเป็นเพราะบริษัทฯ ใช้บริการทางการเงินกบัธนาคารฯ 
ท าให้ธนาคารฯ ทราบถึงศักยภาพในการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ตามท่ี
ประกาศไว้ และเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะ
รักษาผลประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นให้มากท่ีสดุ เน่ืองจากครอบครัวด ารงปิยวฒ์ิุ ก็เป็นผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกนั  

 
 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้

1. หุ้นเพิ่มทนุจ านวน 41.50 ล้านหุ้น ขายในราคาต ่ากวา่ตลาด ติด Silent Period หรือไม ่
2. หน้าท่ี 2 ข้อ 2 ผลตอบแทนไมต่ ่ากวา่ต้นทนุเงินทนุ WACC คือคา่อะไร  
3. การเข้าซือ้หุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้ทางธนาคารฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปัน

ผลในครัง้นีด้้วยหรือไม่ 
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายได้ผ่านการพิจารณาจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ในเบือ้งต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส าหรับ Silent Period บริษัทฯ จะปฎิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป  

2. แหลง่เงินทนุของบริษัทมาจากหลายแหลง่ อาทิ สถาบนัการเงิน ผู้ ถือหุ้น หุ้นกู้  ท าให้ต้องถวัเฉลี่ยต้นทนุ
ทางการเงินของบริษัท ผลตอบแทนท่ีให้ผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีประมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 โดยโครงการท่ี
บริษัทจะลงทนุในประเทศ ต้องมีอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return 
หรือ EIRR) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 14-15  และโครงการในตา่งประเทศต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 13  

3. ธนาคารฯ มีสิทธิในการการรับเงินปันผลในครัง้นีห้ากบริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เป็นไปตามกรอบเวลา ทัง้นีจ้ะได้รับสทิธิเทียบเทา่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 



 

หน้าที่ 18 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย เพ่ือพิจารณาการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 
(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

มลูค่าหุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 1,374,905,589 หุ้น 1,374,905,589.00 บาท 1.00 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนรองรับการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement)   

41,500,000 หุ้น 41,500,000.00 บาท 1.00 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,416,405,589 หุ้น 1,416,405,589.00 บาท 1.00 บาท 
 
มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 41,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 1,054,071,082  99.5894 
ไมเ่หน็ด้วย 4,340,085 0.4101 
งดออกเสียง 1,575 0.0001 
บตัรเสีย 3,815 0.0004 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (525 ราย) 1,058,416,557 100.00 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 41,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ดงันัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงัรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 หน้าท่ี 38 โดยสรุปข้อมลูส าคญั ๆ ได้ดงันี  ้

การแก้ไขเพิ่มเติม ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 
(หุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ 
(บาท) 

ปัจจบุนั 1,374,905,589 บาท    หุ้นสามญั    : 1,374,905,589 หุ้น 
   หุ้นบริุมสิทธิ : - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 1,416,405,589 บาท    หุ้นสามญั      : 1,416,405,589 หุ้น 
   หุ้นบริุมสิทธิ : - 

1 บาท 

 



 

หน้าที่ 19 

 ทัง้นี ้ขอท่ีประชมุโปรดพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,374,905,589.00 บาท 

(หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิสี่ล้านเก้าแสน
ห้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าบาทถ้วน)  

1,416,405,589.00 บาท 
(หนึง่พนัสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพนัห้า

ร้อยแปดสบิเก้าบาทถ้วน) 
 แบง่ออกเป็น  1,374,905,589 หุ้น 

(หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิสี่ล้านเก้าแสน
ห้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าหุ้น)  

1,416,405,589 หุ้น 
(หนึง่พนัสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพนัห้า

ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
1,374,905,589 หุ้น 

(หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิสี่ล้านเก้าแสน
ห้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าหุ้น)  

 
1,416,405,589 หุ้น 

(หนึง่พนัสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพนัห้า
ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 
 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
 
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 1,054,066,282 99.5890 
ไมเ่หน็ด้วย 4,339,385 0.4100 
งดออกเสียง 7,075 0.0007 
บตัรเสีย 3,815 0.0004 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (525 ราย) 1,058,416,557 100.000 
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วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  
 (Private Placement) 
  นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั ที่มิได้
เป็นบริษัทย่อยหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 41,500,000 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขาย 22.84 บาท ตอ่หุ้น  
  โดยการจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) อนัเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามท่ีก าหนดในข้อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (“ประกาศฯ”) ซึง่มิได้เป็นบริษัทย่อยหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากบั 22.84 บาท
ตอ่หุ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จะเข้าลงทนุตามภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมีมติดงันี ้ 

(1) การท่ีบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ 
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตกลงจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 

24.00 บาท แต่หากปรากฏว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 วนัท าการก่อน
วนัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีราคาต ่ากว่า 23.50 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจะน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาราคาเสนอขายเทา่กบัราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 10 ท าการก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นลดร้อยละ 2.00 ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วจะต้องเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่า 22.00 
บาทตอ่หุ้น (ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น เทียบกบัราคาเสนอขายท่ี 22.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสว่นลดร้อยละ 8 ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ) 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วข้างต้นท่ี 22.84 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาท่ีสงูกวา่มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นท่ี 1.00 บาท 
และมลูค่าตามบญัชีท่ี 6.37 บาทต่อหุ้น อีกทัง้เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ซึง่ค านวณ
จากราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา  7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหว่างวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 ซึง่จะเท่ากบั 24.02 บาท 
(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setsmart.com/
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รวมทัง้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณามอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท และ/
หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว เช่น 

(1) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(2) การเข้าเจรจา  ท าความตกลง  และการลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  
และ 

(3) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ  และการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐาน ดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้น 

อีกทัง้ ได้แนบสารสนเทศการแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2558 เร่ืองหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัและข้อมลูของการเพิ่มทนุดงักล่าวผ่านระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 4  มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีเ้พ่ือประกอบการ
พิจารณา  
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้:- 
1) จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 41,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้       

หุ้นละ 1 บาท  ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อนัเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 

2) ก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัในราคา 22.84 บาทตอ่หุ้น  
3) มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณา

ก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น 
(1) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย   การช าระค่าหุ้น  รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
(2) การเข้าเจรจา  ท าความตกลง  และการลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 
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(3) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ  และการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีอ านาจ
ในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 1,054,076,032 99.5901 
ไมเ่หน็ด้วย 4,335,135 0.4096 
บตัรเสีย 3,815 0.0004 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (525 ราย) 1,058,416,557 100.0000 
งดออกเสียง * 1,575 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที่ 5  พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้

1. บริษัทฯ มีโครงการท่ีร่วมลงทนุกบั บริษัท ซุปเปอร์ บล็อก จ ากดั (มหาชน) (SUPER) ท าโครงการอะไร
และเหตใุดบริษัทจงึไมด่ าเนินธุรกิจเองทัง้หมด 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. โครงการรางเงินซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 11 โครงการ เดิมมีผู้ ถือหุ้นจ านวน 

3 ราย มี 2 ราย ขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ สดัสว่น 67% อีก 1 ราย ขายหุ้นให้แก่ SUPER สดัสว่น 33% 
ปัจจบุนัโครงการรางเงินด าเนินการก่อสร้างและจ าหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 
 

 นายวรวฒ์ิุ  ทตัตากร ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. ท่ีดินท่ีด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เป็นทรัพย์สินของบริษัท 

หรือไม ่
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ท่ีดินมากกว่าร้อยละ 90 เป็นของบริษัท มีท่ีดินเช่าเพียงบางส่วน ซึ่งท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา เนือ้ท่ีดิน 2,111 ไร่ ซือ้มาในราคาประมาณ 
200,000.00-300,000.00 บาท ต่อไร่ ปัจจบุนัราคาท่ีดินมีมลูค่าไม่ต ่ากว่า 600,000.00 บาท ต่อไร่ โดย
ท่ีดินดงักลา่วจะมีมลูค่าเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 
 
 



 

หน้าที่ 23 

 นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินเข้ามาประมาณ 1 พนัล้านบาท โดยจะลงทนุโครงการในต่างประเทศ ส าหรับ

โครงการในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีจะลงทนุเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่า เน่ืองจากราคาค่าไฟมีแนวโน้ม
ต ่าลงเร่ือย ๆ มีการก าหนดราคาขัน้ต ่าไว้หรือไม ่ 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. สองโครงการแรกได้ค่าไฟในอตัรา 36 เยน และโครงการท่ีบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามีทัง้ท่ีได้รับค่า

ไฟในอตัรา 36 เยน และ 32 เยน ซึ่งอตัราค่าไฟท่ีลดลง จะลดค่า Premium .ในส่วนของผู้ขายทาง
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าไว้แล้ว ซึง่เม่ือได้รับเงินเข้ามาแล้ว 
จะน ามาลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ทนัที 
 

 นายวรวฒ์ิุ  ทตัตากร ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. บริษัทฯ มีนโยบายพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโรงไฟฟ้าหรือไม่ 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ จะเปิดให้ลงช่ือผู้สนใจท่ีต้องการไปเย่ียมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ในวนัประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
 

 นางสภุาพร  เอือ้ภทัรา ผู้ ถือหุ้น :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้
1. ราคาน า้มนัโลกลดลง พลงังานทดแทนในอนาคตจะต ่าลงเหมือนน า้มนัหรือไม่ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. สญัญาท่ีบริษัทฯ มีการลงนามแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ส าหรับพลงังานทดแทนและฟอสซิลท่ี

ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ยงัคงเหมือนเดิมเน่ืองจากเป็นแผนระยะเวลา 10-20 ปี โดยพลงังานทดแทนใน
ประเทศ บริษัทฯ ยงัให้ความสนใจพลงังานชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม แต่อาจจะมีความ
ล่าช้าจากผงัเมือง สายส่ง แต่ภายใต้ข้อจ ากดัดงักล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกบัการเติบโตของบริษัท โดย
บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการรับเหมางานสายสง่เพิ่มเติม 

 
 นายเมธี รังสีวงศ์ ผู้ รับอมอบฉนัทะ :ได้มีประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุดงันี ้

1. ตามท่ีผู้ บริหารแจ้งว่างานท่ีจะมีเพิ่มอีกประมาณ 500 เมกะวัตต์ มาจากในประเทศเท่าไร และ
ตา่งประเทศเทา่ไร และบริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทนุอีกหรือไม่ 

2. โครงการเอาสายไฟลงดิน มีการตัง้งบประมาณหรือยงั 
3. โครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ น อีก 300 เมกะวตัต์เพิ่มเติม เน่ืองจากค่าไฟมีแนวโน้มปรับลดลง และบริษัทฯ 

ก าหนด EIRR ไว้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 12 โอกาสท่ีจะได้รับงานเพิ่มเติมเป็นอยา่งไร  
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. งานท่ีเพิ่มอีก 500 เมกะวตัต์ เป็นงานท่ีมีอยู่ในมือและได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดย

โซลาร์สหกรณ์การเกษตรและโซลาร์ราชการ แบ่งเป็น 400 เมกะวตัต์ และ 200 เมกะวตัต์ ท่ีจะท า
เพิ่มเติม บริษัทฯ ได้ถกูประกาศรายช่ือให้จบัฉลากแล้วประมาณ 50 เมกกะวตัต์ ว่าจะได้รับงานหรือไม่ 
และงานต่อไปโรงไฟฟ้าท่ีติดตัง้บนหลังคา โรงไฟฟ้าพลงังานลม ท่ีอยู่ระหว่างท าเพิ่ม ซึ่งรอบท่ีแล้ว 
adder 3.50 ประมาณ 1,800 เมกะวตัต์ ท่ีไม่สร้างและจะหมดอายจุะถกูยึดใบอนญุาตคืน มีอยู่
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ประมาณ 300 เมกะวตัต์ โดยรวมประมาณ 3,000 เมกะวตัต์ บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานอีกไม่ต ่ากว่า 
200 เมกะวตัต์ ต่างประเทศคาดหวงัเป็นอย่างน้อยอีก 300 เมกะวตัต์ ส าหรับเงินท่ีจะลงทนุ บริษัทฯ มี
เงินสดเพียงพอท่ีจะลงทนุโครงการถงึปี 2561 จงึต้องเร่งหาโครงการเพ่ือให้ได้งานมาให้ได้มากท่ีสดุ  

2. โครงการสายไฟลงดิน ปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวง เป็นงบประมาณของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร จะพ่วงงานสายไฟลงดินกับงานถนนและงาน
รถไฟฟ้าโดยจะท าควบคู่กัน ซึ่งผู้ รับเหมารถไฟฟ้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดี โดยได้
เตรียมการเพ่ือน าอปุกรณ์ไปจ าหน่าย ซึ่งคาดว่าปี 2559 บริษัทฯ จะมีการเติบโตอีกประมาณร้อยละ 
20-25 

3. ปัจจบุนัประเทศญ่ีปุ่ นยงัได้รับค่าไฟอยู่ท่ี 36 เยน และบริษัทฯ มีนโยบายก าหนด EIRR ไว้ไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 12  โดยในสว่นของงานต่างประเทศ 300 เมกะวตัต์ ไม่ใช่เพียงประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้ แต่จะรวมถึง
ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจบุนัได้เร่ิมเปิดเร่ืองงานโซลาร์ และบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศกึษา 

 
 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 148  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 74,164,607 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 377  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 984,251,950 หุ้น 
รวมทัง้สิน้  525  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,058,416,557 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.4797 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,283,245,216 หุ้น 
 
ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 11.54 น. 
 

                                              รับรองความถกูต้องโดย 
 
 
 (นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒ์ิุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

นางสาวจนัทรา   จงจามรีสีทอง 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com 


