
รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560  หนา้ 1 จาก 11 หนา้

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2560 

ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) 

---------------------------------- 

วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัพุธที ่14 มถินุายน 2560 เริม่เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) 

เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

การปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้

บรษัิทฯ ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560 และให ้

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน

พักการโอนหุน้ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2560  มจี านวนผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 8,362 ราย  โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 8,340 ราย 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว 22 ราย  จ านวนหุน้รวม 1,815,000,000 หุน้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 

3. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นายอนุทนิ ชาญวรีะกลู กรรมการ 

5. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 

6. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 

ผูบ้รหิารบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายวรพงษ์ วฒุพิฤกษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

ทีป่รกึษากฎหมายอสิระและผูด้ าเนนิการประชุม จากบรษิทั แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จ ากดั

1. นายณัฐสทิธิ์ เทดิสทิธกิลุ ผูด้ าเนนิการประชมุ 

2. นางสาวจติตวิรรณ กนัตะสริพิทิักษ์ สกัขพียานในการนับคะแนน 

ตวัแทนอาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้จาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

นายพรศกัดิ ์ ชยัวณชิยา 

องคป์ระชุมในการเปิดประชุม 

ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

เขา้ร่วมประชมุรวม 207 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,316,706,053 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.5457 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท ถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 33  

ปัจจุบนับรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้จ านวน 1,815,000,000 บาท (หนึง่พันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท) 

การชีแ้จงผูถ้อืหุน้กอ่นเร ิม่การประชุม  

ผูด้ าเนนิการประชมุ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึวธิกีาร ล าดบัขัน้ตอนและการออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้ผีูท้ ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นคนกลาง และร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายอสิระ

จาก บรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จ ากัด

 การประชมุจะด าเนนิการตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะมกีารน าเสนอขอ้มลูประกอบ

ระเบยีบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ม้าประชมุเสนอความคดิเห็น หรอืซกัถามในระเบยีบวาระนัน้ๆ ผูม้าประชมุทา่นใดจะ

เสนอความเห็นหรอืมขีอ้ซกัถาม จะท าการยกมอืขึน้ และแจง้ชือ่ใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่น หากจะเสนอหรอืซักถามเรือ่งที่

นอกเหนอืจากวาระนัน้ๆ ขอใหเ้สนอหรอืซกัถามเมือ่การประชมุไดด้ าเนนิมาถงึวาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ

 การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่ 1 หุน้ม ี1 เสยีง และหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ

ในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้ทา่นนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

 เมือ่ประธานขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ ผูด้ าเนนิการประชมุจะถามและนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเทา่นัน้ โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง จะตอ้งท าการกรอกใบ

ลงคะแนนทีไ่ดรั้บแจกจากเจา้หนา้ทีก่อ่นเขา้ร่วมประชมุ และยกมอืขึน้เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะจัดเก็บใบลงคะแนน โดยบรษัิท

เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561
20 เมษายน 2561

สิ�งที�สง่มาดว้ยลําดบัที�  1
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จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุหรอื

ออกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเห็น

คดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบหรอืมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ 

ภายหลงัจากทีป่ระกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระแลว้ บรษัิทฯ จะถอืวา่เป็นบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย

เทา่นัน้ 

ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะปรากฏทีห่นา้จอสไลดด์า้นหนา้ เพือ่แสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ อย่างไรก็ตามจ านวน

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะ ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ

บางทา่นเขา้มาประชมุเพิม่เตมิ 

 การนับคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุทีก่ าหนดไวใ้นการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 แบง่เป็น 2 ประเภท

ไดแ้ก่

o ระเบียบวาระที่ตอ้งไดรั้บมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่1 และ 4 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผู ้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

o ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่2 และ 3 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ทัง้นี ้ระเบยีบวาระที ่2, 3 และ 4 เป็นวาระตอ่เนือ่ง หากทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมัตกิารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปใน

วาระที ่2 แลว้ จะไมม่กีารพจิารณาในระเบยีบวาระที ่3 และ 4

 บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตัง้แต่

วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 และไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นวนั

ประชมุ ตัง้แตว่นัที ่31 พฤษภาคม 2560

เร ิม่การประชุม 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดก้ลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่19 เมษายน 

2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่19 

เมษายน 2560 ซึง่บรษัิทไดบ้ันทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิพรอ้มทัง้จัดสง่ใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  รวมทัง้เผยแพร่ทาง

เว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษัิทไมไ่ดรั้บ

ขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด รายละเอยีดของส าเนารายงานการประชมุเป็นไปตามทีไ่ดจั้ดสง่

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นการประชมุพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560

ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันท ์รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่

วนัที ่19 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 1,317,415,355 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 7 ราย จ านวน 709,302 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 

214 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 1,317,415,355 หุน้ 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน

เดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,359,500,000 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่

รองรบัการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายวรพงษ์ วฒุพิฤกษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 

นายวรพงษ์ฯ ไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่บรษัิทมแีผนขยายการลงทนุในประเทศญีปุ่่ นอย่างตอ่เนื่อง รวมถงึการเขา้ร่วมกับภาครัฐ 

ตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการใหมใ่นอนาคตอนัใกลน้ี ้บรษัิท

ไดท้ าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการตา่ง ๆ เชน่ Solar Farm ทีป่ระเทศญีปุ่่ น, โรงไฟฟ้าชวีมวล / ขยะ / อืน่ ๆ 

หลายโครงการ บรษัิทจงึจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้นเงนิทนุใหเ้พยีงพอและทนัตอ่สถานการณ์ เพือ่รองรับการ

เตบิโต และขยายโอกาสในการสรา้งรายได ้และผลตอบแทนทีด่ใีหก้ับผูถ้อืหุน้ในอนาคต   

สมมตฐิานการไดม้าซึง่โครงการในอนาคตอกี 100 MW 

Q1/2017 

สนิทรัพยร์วม 8,116 ลา้นบาท 

หนีส้นิรวม 3,402 ลา้นบาท 

สว่นของเจา้ของรวม 4,714 ลา้นบาท 

อตัราสว่นทางการเงนิ  ประมาณการหลงั M&A Onikoube กู ้100% กู ้75% 

D/E Ratio  0.72 > 1.2 เทา่ > 3.0 เทา่ > 1.5 เทา่ 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ พบวา่หากท าการกูเ้งนิเพิม่ จะท าให ้D/E Ratio เพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากมภีาระดอกเบีย้จ่ายทีส่งูขึน้

การจัดสรรเงนิลงทนุเพือ่รองรับการเตบิโตดงักลา่ว ตอ้งพจิารณาความเหมาะสมตอ่โครงสรา้งการเงนิ ความ

พอเพยีง ระยะเวลาในการระดมทนุ ตน้ทนุทางการเงนิ และผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบตอ่งบการเงนิ 

- ในกรณีทีบ่รษัิทเลอืกทีจ่ะบรหิารโครงการใหเ้ตบิโตโดยใชก้ระแสเงนิสดของกจิการอยา่งเดยีว จะมี

ประเด็นดา้นความเพยีงพอของเงนิสดในกจิการส าหรับการเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด

- ในกรณีทีบ่รษัิทเลอืกทีจ่ะบรหิารโครงการใหเ้ตบิโตโดยการกอ่หนีอ้ยา่งเดยีวจะสง่ผลให ้ D/E สงู 

ดอกเบีย้จ่ายสงู ซึง่ผลสดุทา้ยจะไปลดทอนในสว่นของก าไร ขาดทนุ

- ในกรณีทีบ่รษัิทเลอืกทีจ่ะบรหิารโครงการใหเ้ตบิโตโดยการเพิม่ทนุ จะสง่ผลดตีอ่งบก าไรขาดทนุ และ

ปรับโครงสรา้งทางการเงนิใหอ้ยูใ่นสถานะทีส่มดลุ และพรอ้มส าหรับการเตบิโต

ในการนีบ้รษัิทจงึเห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาการเพิม่ทนุในรูปแบบ General Mandate ซึง่เป็นเครือ่งมอื

ในการระดมทนุทีม่คีวามคลอ่งตวั ลดขัน้ตอนในการด าเนนิงาน และท าใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจจัดสรรหุน้

เพิม่ทนุเมือ่มคีวามจ าเป็นเพือ่ใหท้นัตอ่เหตกุารณ์ และทนัตอ่ความตอ้งการทางธรุกจิ  

การเพิม่ทนุแบบ General Mandate เป็นการขออนุมัตเิพยีงจ านวนหุน้เพิม่ทนุ และประเภทการจัดสรรจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้เอาไวล้ว่งหนา้ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาในการก าหนดวตัถปุระสงค ์ การออก

และจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ เชน่ การก าหนดราคา วนัและเวลาทีเ่สนอขาย หรอื เงือ่นไขในการเสนอขาย ในแตล่ะคราวตาม

ความเหมาะสม  

โดยตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดป้รับปรุงหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการเพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนใหร้องรับการเพิม่

ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบรษัิทจดทะเบยีนสามารถขอมตจิ านวนหุน้เพิม่ทนุและประเภทการ

จัดสรรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทก าหนดวตัถุประสงค ์การออกและจัดสรรหุน้เพิม่

ทนุตามความเหมาะสม ซึง่การเพิม่ทนุดงักลา่วจะเพิม่ความคลอ่งตัวในการระดมทนุ และเป็นการบรหิารโครงสรา้งทนุให ้

สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด อนัเป็นการเพิม่

ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ควบคูก่ารยดึหลักปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย  
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สาระส าคญัของการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มดีงันี ้

ประเภทของการจัดสรร ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่น 

(RO) 

ประชาชนทั่วไป 

(PO) 

บคุคลในวงจ ากัด 

(PP) 

จ านวนหุน้ 

(Size Limit) * 

ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 10% 

เรยีกช าระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30% 

โดยเป็นการเสนอขายทีไ่มเ่ป็นตามสัดสว่นการถอืหุน้เดมิไดไ้มเ่กนิ 20% 

ราคาเสนอขาย ไมก่ าหนด ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของ 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันทีบ่รษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) ครัง้ถัดไป หรอืวันทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ AGM ในครัง้ถัดไป  แลว้แต่วันใดจะถงึกอ่น 

ประเภทหลักทรัพย ์ หุน้สามัญ หุน้บุรมิสทิธ ิหรอืใบแสดงสทิธิ

ในการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

หุน้สามัญ หรอืหุน้บุรมิสทิธ ิ

หมายเหต ุ: * Size Limit คดิเป็นสดัสว่นของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบ General Mandate 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุในจ านวนไมเ่กนิ 

544,500,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,359,500,000 

บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้รษัิท

มเีงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับการด าเนนิกจิการและขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในอนาคต โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ 

มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ รวมทัง้ลงนาม

ในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอนัจ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขาย

หุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้ โดยรวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

นายวรพงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธุ ์– ผูถ้อืหุน้ แสดงขอ้คดิเห็น 

หลงัจากนี ้การลงทนุในประเทศญีปุ่่ นจะใชต้น้ทนุทีต่ า่ลง เนือ่งจากทีด่นิทีม่รัีงสแีกรมมา รังสไีวโอเลตมรีาคาต า่ และเห็น

ดว้ยทีบ่รษัิทจะเพิม่ทนุรูปแบบ Private Placement แตไ่มเ่ห็นดว้ยทีบ่รษัิทจะเพิม่ทนุรูปแบบ Right Offering 

นายชดิพรหม ปานปรชีา - ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซักถาม และ แสดงขอ้คดิเห็น 

1. สาเหตทุีบ่รษัิทขอมตอินุมัตกิารเพิม่ทนุในครัง้นี้

2. สดัสว่นการเพิม่ทนุตามทีข่อมตคิรัง้นี้

3. ขอเสนอใหบ้รษัิทเพิม่ทนุรูปแบบ Right Offering

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

ชีแ้จงการด าเนนิกจิการของโครงการ Onikobe ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ด าเนนิโครงการ

ดว้ยกระแสเงนิสดของกจิการ และเงนิจากการขายหุน้กู ้ซึง่เป็นจ านวนเงนิทีเ่พยีงพอ ณ วันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 ทีผ่า่นมา แตเ่นือ่งจากปัจจบุนับรษัิทมคีวามสนใจลงทนุโครงการในประเทศญีปุ่่ นอกีหลายโครงการ จงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิบรหิารกจิการมากขึน้ การเพิม่ทนุในครัง้นีเ้ป็นการจัดโครงสรา้งความสมดลุระหวา่งทนุกบัหนีส้นิ ซึง่บรษัิทจะ

ด าเนนิการเพิม่ทนุในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเพิม่ทนุ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

บรษัิทจะพจิารณาการเพิม่ทนุรูปแบบ Right Offering และ Private Placement โดยพจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ซึง่การขอมตกิารเพิม่ทนุครัง้นีเ้ป็นไปเพือ่รองรับโครงการในอนาคต 

นายศริวิฒัน ์ วรเวทวฒุคิุณ - ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้ซกัถาม เกีย่วกับสดัสว่นการเพิม่ทนุ และการจัดสรรหุน้ พรอ้มทัง้

แสดงขอ้คดิเห็นวา่เนือ่งจากมผีูถ้อืหุน้ทีซ่ ือ้หุน้ในตลาดหลักทรัพยใ์นราคาทีส่งูกวา่ราคาปัจจบุันตอ้งการซือ้หุน้ในราคา

และอตัราสว่นทีด่ ีเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
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นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ 

ชีแ้จงสดัสว่นการเพิม่ทนุ โดยแบง่สดัสว่น ดงันี้ 

- จัดสรรในรูปแบบ Right Offering ไมเ่กนิ 20% ของทนุจดทะเบยีน ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทนุ

- จัดสรรในรูปแบบ Private Placement ไมเ่กนิ 10% ของทนุจดทะเบยีน ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทนุ

โดยทัง้หมดจะจัดสรรหุน้เพิม่ทนุไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาวธิกีารจัดสรร 

นายพรศกัดิ ์ชยัวณชิยา – ตวัแทนอาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย มขีอ้ซกัถาม 

ปัจจุบนับรษัิทมรีายละเอยีดความคบืหนา้ของโครงการทีจ่ะด าเนนิการอย่างไร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ 

ทีผ่่านมาบรษัิทไดท้ าการศกึษาโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ นเพิม่เตมิอกี 2 โครงการ ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการท า Due 

Diligence โดยบรษัิทตอ้งพจิารณาราคาทีเ่หมาะสม และรายละเอยีดตา่งๆ ทีต่อ้งขออนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทกอ่น 

ส าหรับโครงการในประเทศไทย บรษัิทไดส้ง่ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการสหกรณ์ และหน่วยงานราชการ 2-3 โครงการ โดย

ก าหนดผลจากการจับฉลากตามระเบยีบทีร่าชการก าหนด 

โครงการโรงงานขยะ อยูใ่นขัน้ตอนการท า Due Diligence เชน่กนั ซึง่ยังตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีชว่งหนึง่ อกีทัง้บรษัิทก าลงั

ศกึษาโครงการชวีมวลเพิม่เตมิอกีหลายโครงการ ซึง่ปัจจุบันบรษัิทมโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 3 โครงการ มี

ก าหนดการ COD ในปีหนา้ 

นายธารา ชลปราณี – ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซกัถาม และ แสดงขอ้คดิเห็น 

1. แนะน าใหบ้รษัิทจัดท าแผนงานในชว่ง 5 ปีถัดไป โดยมรีายละเอยีดการไดม้าแตล่ะโครงการ และเตรยีมแผนการเพิม่

ทนุเพือ่รองรับจ านวนโรงไฟฟ้าและเมกะวตัตท์ีบ่รษัิทจะไดม้า

2. ขอความชดัเจนเกีย่วกบัสดัสว่นการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุแบบ General Mandate

3. บรษัิทไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขราคาขายหุน้ทัง้ประเภท Right Offering และ Private Placement ทัง้นีห้ากเป็นการเพิม่

ทนุตา่งวาระกนั ยอ่มสง่ผลใหร้าคาตลาดตา่งกนั และราคาขายหุน้ตา่งกนั ซึง่บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดเงือ่นไขหา้มขายหุน้

ประเภท Private Placement ต า่กวา่ประเภท Right Offering

4. ระยะเวลาทีบ่รษัิทสามารถด าเนนิการเพิม่ทนุตามมตทิีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้

5. เนือ่งจากปัจจบุนัประเทศญีปุ่่ นม ีFIT อยู่ที ่21 เยน ซึง่ไมคุ่ม้คา่กับการลงทนุของบรษัิท ดงันัน้โครงการจะตอ้งม ีFIT

เทา่ไหร่จงึจะไดผ้ลตอบแทนคุม้กบัการลงทนุของบรษัิท

6. การเลอืกโครงการทีบ่รษัิทจะลงทนุ และตน้ทนุของโครงการทีบ่รษัิทจะเขา้ร่วม

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั  

ขอใหท้ีป่รกึษากฎหมายชีแ้จงรายละเอยีดของการจัดสรรหุน้ ซึง่เป็นการชีแ้จงถงึกฎของตลาดหลกัทรัพยเ์รือ่งการเพิม่ทนุแบบ 

General Mandate  

นายณฐัสทิธิ ์เทดิสทิธกิุล - ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ 

ชีแ้จงเกีย่วกับเกณฑก์ารเพิม่ทนุแบบ General Mandate โดยบรษัิทจะขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการเพิม่ทนุจด

ทะเบยีนเป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท หรอืคดิเป็น 30% ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิท

มมีตใิหเ้พิม่ทนุ 

กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยจ์ าแนกการจัดสรรหุน้ตามรูปแบบการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 3 ประเภทดงันี ้

1. การจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีท่ีป่ระชมุ

คณะกรรมการมมีตอินุมัตใิหเ้พิม่ทนุ

2. การจัดสรรใหป้ระชาชนทั่วไป (Public Offering) ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการมี

มตอินุมัตใิหเ้พิม่ทนุ

3. การจัดสรรใหบ้คุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีท่ีป่ระชมุ

คณะกรรมการมมีตอินุมัตใิหเ้พิม่ทนุ

โดยตอ้งจัดสรรหุน้ภายในระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี้ไมเ่กนิการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ถัดไป ซึง่ผูถ้อืหุน้จะมอบอ านาจให ้

คณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพจิารณาเลอืกใชรู้ปแบบการจัดสรรหุน้ในจ านวนทัง้หมดไมเ่กนิ 30% ของทนุช าระแลว้ และ

ตามขัน้ตอนการจดทะเบยีนเพิม่ทนุกับกระทรวงพาณชิย ์ ก าหนดใหบ้รษัิทระบกุารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหช้ดัเจน ซึง่บรษัิท

พจิารณาจัดสรรหุน้ 2 ประเภท คอื 1.) ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 6 จาก 11 หนา้

คณะกรรมการบรษัิทมมีตเิพิม่ทนุ 2.) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่

คณะกรรมการบรษัิทมมีตเิพิม่ทนุ โดยรวมแลว้ทัง้ 2 ประเภท ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทมมีตเิพิม่ทนุ  

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ 

ชีแ้จงเกีย่วกับการจัดท าแผนงาน 5 ปี ลว่งหนา้ ซึง่โดยลักษณะธรุกจิของบรษัิททีต่อ้งพึง่พงินโยบายของภาครัฐทีจ่ะ

ประกาศในแตล่ะครัง้, วธิกีารคัดเลอืกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมถงึนโยบายการเพิม่สดัสว่นของพลงังานทดแทน จงึท าใหไ้ม่

สามารถก าหนดโครงการและจ านวนเมกะวตัตท์ีแ่น่นอนได ้

ส าหรับโครงการในญีปุ่่ นทีบ่รษัิทด าเนนิการอยู ่ เป็นโครงการทีห่น่วยงานของญีปุ่่ นรับซือ้ในอตัรา FIT 32-36 เยน ซึง่

ปัจจุบนัโครงการใหม ่ ๆ จะรับซือ้ในอัตรา FIT 21 เยน การทีบ่รษัิทจะเขา้ร่วมในโครงการใด จะตอ้งท าการศกึษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการ, สภาพแวดลอ้ม และผลตอบแทนดา้นการเงนิ กอ่น 

จากปัจจัยประกอบการไดม้าของโครงการทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ บรษัิทไมส่ามารถประเมนิลว่งหนา้ไดว้า่จะไดรั้บ

โครงการเพิม่เทา่ใด แตบ่รษัิทสามารถประเมนิจากโครงการปัจจบุนัทีม่อียู ่ และเป้าหมายทีจ่ะเพิม่ในปีตอ่ไป กับจ านวน

เงนิทนุทีบ่รษัิทตอ้งส ารองไว ้ดังนัน้บรษัิทจงึไม่สามารถท าแผนการเพิม่ทนุเพือ่รองรับการด าเนนิธรุกจิลว่งหนา้ 5 ปี 

ส าหรับการพจิารณาสดัสว่นเงนิเพิม่ทนุกบัจ านวนเมกะวัตตข์องโครงการนัน้ การลงทนุของบรษัิทประกอบดว้ย 2 สว่น คอื

ทนุ และเงนิกู ้ โดยโครงการในประเทศไทยมสีดัสว่น D/E คอืบรษัิทกู ้3 สว่น เงนิทนุ 1 สว่น  ในทางปฏบิตับิรษัิทจะใช ้

เงนิทนุกอ่น และการทีบ่รษัิทจะลงทนุด าเนนิกจิการทัง้โครงการในประเทศ และตา่งประเทศ บรษัิทจะตอ้งตดิตอ่กับ

สถาบนัการเงนิ เพือ่ขอเงนิกูม้าสนับสนุนโครงการ โดยมขีัน้ตอนและการชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการตอ่สถาบนัการเงนิ 

ดงันัน้บรษัิทจงึตอ้งขออนุมัตกิารเพิม่ทนุแบบ General Mandate จากผูถ้อืหุน้เพือ่เป็นเงนิทนุส ารอง เพือ่สนับสนุนให ้

บรษัิทมเีงนิทนุในการขยายธรุกจิในอนาคต 

เมือ่ 5 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยม ี adder ที ่ 8.50 ประเทศญีปุ่่ นม ี FIT 40 เยน ตน้ทนุ 100 ลา้นบาทตอ่ 

เมกะวตัต ์ปัจจบุนัลดลงเหลอืประมาณ 40 ลา้นบาทตอ่เมกะวตัต ์ โดยปัจจบุนับรษัิทไดรั้บโครงการทีญ่ีปุ่่ นทีม่ ีFIT 32 และ 

36 เยน ซึง่บรษัิทจะบรหิารโครงการใหด้แีละค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ โดยเลอืกโครงการทีม่คีวามเสีย่งนอ้ยและ

ผลตอบแทนทีด่ ี

การเลอืกโครงการทีบ่รษัิทจะลงทนุจะตอ้งค านงึถงึตน้ทนุการลงทนุ ไดแ้ก ่ ตน้ทนุการกอ่สรา้ง, ตน้ทนุการซือ้ PPA, 

ตน้ทนุการซือ้ทีด่นิ เป็นตน้ โดยมสีดัสว่นการลงทนุคอืลงทนุ 25% กูเ้งนิธนาคาร 75%  

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ี– ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซกัถาม และ แสดงขอ้คดิเห็นดงันี ้

1. บรษัิทใชอ้ปุกรณ์ในโครงการยีห่อ้อะไร ส าหรับโครงการโซลารเ์ซลลท์ีญ่ีปุ่่ น

2. อปุกรณ์แตล่ะยีห่อ้มคีณุภาพเป็นอยา่งไร และมรีะยะเวลารับประกนัเทา่ไหร่

3. โครงการทีบ่รษัิทจะไปด าเนนิการอยูใ่นจังหวัดใดทีญ่ีปุ่่ น

4. โครงการทีญ่ีปุ่่ นเฉลีย่แลว้ 1 วนัสามารถรับไฟไดก้ีช่ัว่โมง

5. ระบบท าความสะอาดโครงการทีญ่ีปุ่่ นมคีวามซบัซอ้นกวา่เมอืงไทยหรอืไม่

6. ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทีผ่่านมา ไมม่กีารระบวุาระเรือ่งการเพิม่ทนุ เพราะเหตใุดถงึน าวาระมาขออนุมัตจิากที่

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ในวนันี ้และบรษัิทตอ้งกูเ้งนิเพิม่อกีหรอืไม่

7. เนือ่งจากโครงการทีบ่รษัิทลงทนุจะมกีาร COD ใน 5 ปีขา้งหนา้ สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ตอ้งลงทนุตอ่ไปอกี 5 ปี

8. บรษัิทใชท้ีป่รกึษาทางการเงนิบรษัิทใด

9. ผูถ้อืหุน้แสดงขอ้คดิเห็นวา่ไมเ่ห็นดว้ยกับการเพิม่ทนุแบบ General Mandate เนือ่งจากมบีรษัิทบางแหง่น าเงนิไปใช ้

ผดิวัตถปุระสงคจ์ากทีไ่ดแ้จง้ไว ้

10. บรษัิทแจง้วา่จะมรีายไดเ้ขา้มา 3 เมกะวตัต ์คดิเป็นรายไดเ้ทา่ไหร่ และสอบถามรายละเอยีดราคาโครงการทีญ่ีปุ่่ น

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ชีแ้จง ดงันี ้

1. ทางการญีปุ่่ นก าหนดยีห่อ้ของโซลารเ์ซลลข์องโครงการ Onikoube ไว ้4 ยีห่อ้ คอื Canadian Solar/ Yinli/ Kyocera/

Solar World

2. คณุภาพของอปุกรณ์แตล่ะยีห่อ้ใกลเ้คยีงกนั และการประกนัแผงจะรับประกนั 20-25 ปี โดยรับประกนัในปีสดุทา้ย

บรษัิทจะไดผ้ลผลติไมน่อ้ยกวา่ 80% ของประสทิธภิาพผลผลติในปีแรก

3. โครงการทีบ่รษัิทจะไปด าเนนิการทีญ่ีปุ่่ นอยู่ในจังหวดัมยิากิ



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 7 จาก 11 หนา้

4. โครงการทีญ่ีปุ่่ นใชก้ารวดัความเขม้แสง โดยมขีอ้เสยีคอืชว่งฤดหูนาวทีม่หีมิะ สง่ผลใหค้วามเขม้แสงลดลง ซึง่อปุกรณ์

จะท างานโดยอัตโนมัตทิกุวนั โดยผลผลติขึน้อยูก่ับความเขม้แสง

5. การท าความสะอาดแผงโครงการทัง้ในไทย และญีปุ่่ น ไมม่ปัีญหาตดิขดั โดยโครงการทีญ่ีปุ่่ นการตัง้แผงจะสงูกวา่ฐาน

ระดบัหนึง่ สง่ผลใหห้ากมหีมิะมากจะไหลลงมา สว่นโครงการในประเทศไทยชว่งฤดฝูนแผงจะสะอาดเนือ่งจากน ้าฝน

ชะลา้งหนา้แผง

6. การท าสนิเชือ่โครงการในญีปุ่่ นสามารถกูไ้ดร้ะยะเวลา 18 ปี โดยบรษัิทจะใชเ้งนิทนุ 25% ซึง่เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการในการลงทนุ และกูเ้งนิแบบเงนิกูร้ะยะยาวระยะเวลา 18 ปี จ านวน 75% โดยการคนืเงนิของสนิเชือ่โครงการ

บรษัิทจะใชเ้งนิสดจากกระแสเงนิสดภายในของโครงการทีเ่ป็นผลผลติจากการขายไฟมาช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้

7. การกอ่สรา้งโครงการจะใชเ้วลาประมาณ 1.5 ปี – 2 ปี ซึง่โครงการทีจ่ะลงทนุในประเทศญีปุ่่ น 180 เมกะวตัต ์ตอ้งใช ้

เวลาในการด าเนนิการ

8. การเพิม่ทนุแบบ General Mandate ไมม่กีารแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิส าหรับด าเนนิการเพิม่ทนุ

9. ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งการเพิม่ทนุ/การใชเ้งนิทนุแตล่ะครัง้ ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งรายงานสารสนเทศตอ่ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ อยูแ่ลว้

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ช ีแ้จงเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้แจง้วา่ตอ้งลงทนุเป็นเวลา 5 ปี บรษัิทจงึจะเริม่มรีายไดนั้น้ ขอชีแ้จงเพิม่เตมิวา่หากบรษัิทไดท้ าการ

จา่ยไฟใหห้น่วยงานราชการแลว้จะท าใหบ้รษัิทมรีายไดต้อ่เนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี และตามทีผู่ถ้อืหุน้เกรงวา่บรษัิทจะน า

เงนิเพิม่ทนุไปใชผ้ดิวัตถปุระสงคนั์น้ บรษัิทขอชีแ้จงวา่เนือ่งจากบรษัิทไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยเ์ป็นเวลา 2 ปี 

รวมถงึประวตักิารด าเนนิงานของบรษัิทสามารถแสดงใหผู้ถ้อืหุน้เห็นถงึการด าเนนิงานของบรษัิท ซึง่ทีผ่่านมาโครงการที่

บรษัิทจะลงทนุสามารถสรา้งการเตบิโตใหบ้รษัิทได ้

นายวรพงษ ์วฒุพิฤกษ ์ชีแ้จงเพิม่เตมิ 

ณ ปัจจุบนั โครงการทีบ่รษัิทรายไดจ้ากการขายไฟจากโครงการตา่ง ๆ รวมประมาณ 100 เมกะวตัต ์ ซึง่คาดวา่อกี 4 ปี

ขา้งหนา้ โครงการ Onikoube ทีม่กี าลงัการผลติ 154 เมกะวัตต ์ ก็จะสามารถ COD ได ้ซึง่ในระหวา่งนียั้งมโีครงการทีจ่ะ

เริม่ทยอยเขา้ระบบอกี 3 เมกะวตัต ์ สว่นในไทยบรษัิทมโีครงการชวีมวลจะทยอยเขา้ระบบในปีหนา้ ทัง้นี้ฝ่ายจัดการได ้

พยายามพจิารณาโครงการใหม่ทีส่ามารถ COD ในระยะเวลาอนัใกล ้ โดยบรษัิทพยายามท าใหร้ายไดข้องบรษัิทดแีละ

เหมาะสมทีส่ดุ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตสิ าหรับวาระนี้ 

ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะ

ลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน  เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท จาก

ทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุน้

สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอนั

จ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้ โดยรวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้

จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงเกนิ

กวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย 1,314,442,485 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7363 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,475,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2637 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 18 ราย จ านวน 502,330 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 

232 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 1,317,917,685 หุน้ 



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 8 จาก 11 หนา้

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ เป็นผูใ้หข้อ้มลู ซึง่ทีป่รกึษาฯ 

ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสบืเนื่องจากวาระที ่ 2 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุดงักลา่ว บรษัิทตอ้งด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดของทนุจดทะเบยีนใหม ่ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 2,359,500,000  บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนบาท) 

แบง่ออกเป็น 2,359,500,000  หุน้   (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 1  บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามัญ 2,359,500,000  หุน้   (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ -ไมม่-ี ”

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม ประธานฯ 

จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)

ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะ

ลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน  เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

เห็นดว้ย 1,317,917,585 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มูลคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ เป็นผูใ้หข้อ้มลู ซึง่ทีป่รกึษาฯ

ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุ สบืเนือ่งจากการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปตามวาระที ่

2 ขา้งตน้นัน้ บรษัิทฯ ตอ้งด าเนนิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ภายใตเ้งือ่นไขและสดัสว่นตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยสรุปไดด้งันี้ 

1. จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 363,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ ณ

วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท

2. จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 181,500,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ ณ

วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั

ทัง้นี ้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลีย่ถ่วง

น ้าหนักของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการตดิตอ่กนั แต่ไมเ่กนิสบิหา้วนั 

ท าการตดิตอ่กนั กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้

ในแตล่ะวนั ทัง้นี ้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่สามวนัท าการกอ่นวันแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขาย 

ตอ่ผูล้งทนุ รวมถงึการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 9 จาก 11 หนา้

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในคราวเดยีวกนัหรอื

หลายคราวก็ได ้ และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดกอ่นหรอืใหท้กุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้ รวมถงึการก าหนด

ราคาเสนอขาย วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ดงักลา่ว การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่รษัิทฯ จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ในครัง้ถัดไปหรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นี้แลว้แต่ 

วนัใดจะถงึกอ่น 

อนึง่ เมือ่มกีารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุโดยวธิกีารตาม 1. และ 2. ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 

30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุซึง่เป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ 

ทัง้นี ้ การเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปเขา้เกณฑต์ามหมวด 1  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนด

ราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทนุตามราคาตลาดในชว่งทีเ่สนอขายนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใชค้วามรอบคอบในการพจิารณา

ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ 

ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่ราคาตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 72/2558 และเงือ่นไขในการเสนอขาย 

และตรวจสอบขอ้มลูเป็นอยา่งด ี เพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ โดยค านงึถงึการรักษาสทิธแิละความเป็นธรรม

ตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิุณ - ผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้เสนอแนะ 

ใหบ้รษัิทจัดสรรหุน้ประเภท Right Offering ในอตัราสว่น 6 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ใหม ่และขอใหบ้รษัิทไม่จัดสรรหุน้ในรูปแบบ 

Private Placement ในราคาต า่กวา่รูปแบบ Right Offering เพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่

ซือ้หุน้มาในราคาทีส่งู 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์

ขอรับค าแนะน าของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 

นายธารา ชลปราณี - ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. การจัดสรรหุน้ในรูปแบบ Right Offering และ Private Placement สามารถเปลีย่นแปลงสดัสว่นการจัดสรรตา่งจากที่

ก าหนดไวไ้ดห้รอืไม่

2. ในกรณีจัดสรรหุน้ในรูปแบบ Right Offering กอ่น Private Placement อาจมกีารจองซือ้ไม่ครบบรษัิทจะตอ้งท าการ

ลดทนุหุน้ทีเ่หลอืใชห่รอืไม่อย่างไร

นายณฐัสทิธิ ์เทดิสทิธกิุล ชีแ้จง 

1. ในการจดัสรรหุน้ทีบ่รษัิทก าหนดสดัสว่นไวแ้ลว้ ไม่สามารถจัดสรรขา้มกลุม่ได ้ เนือ่งจากขอ้มลูประเภทการจัดสรรหุน้

เป็นขอ้มลูทีบ่รษัิทน าไปจดทะเบยีนตอ่กระทรวงพาณชิย์

2. ในวนัทีค่ณะกรรมการมมีตจิัดสรรหุน้เพือ่เสนอขายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ คณะกรรมการสามารถระบใุหผู้ถ้อืหุน้เดมิ

สามารถจองซือ้หุน้เกนิสทิธไิด ้

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ช ีแ้จง 

ตามหลกัการผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ตามการจัดสรรหุน้คอื 1. ไมจ่องซือ้ 2. จองตามสทิธ ิ 3. จองเกนิสทิธ ิ

โดยสว่นทีไ่มม่ผีูจ้องจะถกูน ามาค านวณตามสดัสว่นในการรับจองเกนิสทิธแิละจัดสรรจนครบ 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ี– ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซักถาม 

1. ขอรายละเอยีดของโครงการ Onikoube ในสว่นทีเ่กีย่วกบั Curtailment 30 วนั

2. การท าประกนัแผน่ดนิไหวของโครงการ Onikoube

3. วงเงนิประกนัและเบีย้ประกนัวา่คดิจากงบใด

4. บรษัิทสามารถจัดโครงการใหผู้ถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการไดห้รอืไม่

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ช ีแ้จงดงันี้ 

1. การด าเนนิการโครงการทีญ่ีปุ่่ นมรีะเบยีบวธิกีารในการไดส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 3 แบบคอื หน่วยงานผูซ้ือ้ไฟฟ้า จะระบุ

กรณีผูซ้ ือ้ไฟฟ้ามสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไม่ซือ้ไฟฟ้า โดยม ี3 รูปแบบ คอื 1. ปฏเิสธไมซ่ือ้ไฟเป็นจ านวน 30 วนั ภายใน 1 ปี



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 10 จาก 11 หนา้

2. ปฏเิสธไม่ซือ้ไฟเป็นจ านวน 365 วนั ภายใน 1 ปี 3. ปฏเิสธไม่ซือ้ไฟแบบไมจ่ ากดั (unlimited) ภายใน 1 ปี โดย

สญัญา PPA ของบรษัิทเป็นแบบ 30 วนั

2. ในพืน้ทีท่ีบ่รษัิทไปตัง้โครงการมปีระวตักิารเกดิแผน่ดนิไหวประมาณ 1 - 2 รกิเตอร ์สว่นในเขตทีม่แีผน่ดนิไหวรุนแรง

ทางบรษัิทยังไมม่โีครงการในพืน้ทีด่งักลา่ว โดยลักษณะของธรุกจิโซลารฟ์ารม์จะตดิตัง้ทีค่วามสงูประมาณ 1.5 เมตร

ดงันัน้หากเกดิแผน่ดนิไหวไมรุ่นแรงมากจะไมเ่กดิผลเสยีหายมาก ซึง่ทางโครงการมกีารเตรยีมตวัในการรองรับ

แผน่ดนิไหวในระดับหนึง่แลว้

3. วงเงนิประกนัของโครงการเป็นจ านวน 20% จากเงนิลงทนุ 20,000 ลา้นบาท และเบีย้ประกันคดิเป็น 0.01  จากเงนิ

ลงทนุ 20,000 ลา้นบาท

4. บรษัิทยนิดจัีดโครงการใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโครงการ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจลงชือ่ไวก้บัเจา้หนา้ที่

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกลุ – ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซักถาม 

ความคบืหนา้ของโครงการบางสวรรคก์รนี และออสการเ์ซฟเดอะเวลิด ์ทีผ่ลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์ช ีแ้จงดงันี้ 

โครงการของบรษัิท บางสวรรค ์ กรนี อยู่ทีจ่ังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี และอยูใ่นชว่งกอ่สรา้งคาดวา่จะ COD ประมาณเดอืน

มกราคม – กมุภาพันธปี์หนา้  สว่นของบรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะเวลิด ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล ม ี2 โครงการ 

ก าลงัการผลติ โครงการละ 8.8 เมกะวตัต ์อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งเชน่กนั 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้

สามัญเพิม่ทนุใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) 

ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน  เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 

หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบง่ออกเป็น (1) 

จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 363,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ และ (2) จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 

181,500,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขาย

ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี ้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลีย่

ถว่งน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการตดิตอ่กนั แตไ่มเ่กนิสบิหา้วนั

ท าการตดิตอ่กนั กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้

ในแตล่ะวนั ทัง้นี ้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่สามวนัท าการกอ่นวันแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขาย

ตอ่ผูล้งทนุ รวมถงึการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในคราวเดยีวกนัหรอื

หลายคราวก็ได ้ และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดกอ่นหรอืใหท้กุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้ รวมถงึการก าหนด

ราคาเสนอขาย วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ดงักลา่ว และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอนั

จ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้ รวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จด

ทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่รษัิทฯ จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป

หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น

ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 หนา้ 11 จาก 11 หนา้

คะแนนเสยีง เห็นดว้ย 1,317,950,585 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 2 ราย จ านวน 33,000 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 234 

ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 1,317,950,685 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16:00 น. 

ลงชือ่ -แคทลนี มาลนีนท-์ ประธานทีป่ระชมุ 

       (นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 

หมายเหต ุ

สรุปจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 

รวมทัง้ส ิน้ 234 ราย นับจ านวนหุน้ได ้1,317,950,685 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.6144 




