
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) 

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

วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 เริม่เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 

อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้

บรษัิทฯ ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่27 มนีาคม 2561 มจี านวนผูถ้อืหุน้

รวม 7,216 ราย โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 7,187 ราย ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว 29 ราย จ านวนหุน้รวม 1,815,000,000 หุน้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายพรหมนิทร์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

5. นายบญุชู ดเิรกสถาพร กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ  

6. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, เลขานุการบรษัิท 

7. นายอนุทนิ ชาญวรีกลู กรรมการบรษัิท 

8. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการบรษัิท 

ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

1. นายขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 

ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ จากบรษิทั แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จ ากดั

1. นายณัฐสทิธิ์ เทดิสทิธกิลุ ผูด้ าเนนิการประชมุ 

2. นางสาวจติตวิรรณ กนัตะสริพิทิักษ์ สกัขพียานในการนับคะแนน 

ตวัแทนอาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้จาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

นายพพัิฒน ์ วรีะถาวร 

องคป์ระชุมในการเปิดประชุม 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ จ านวน 157 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 

1,280,689,980 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.56 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท ถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุ ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 

ปัจจบุนับรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 2,359,500,000 บาทและทนุช าระแลว้จ านวน 1,815,000,000 บาท 

การชีแ้จงผูถ้อืหุน้กอ่นเร ิม่การประชุม 

ผูด้ าเนนิการประชมุ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึวธิกีาร ล าดบัขัน้ตอนและการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

1. บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้ผีูท้ ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นคนกลาง และร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายอสิระ จาก

บรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จ ากดั

2. การประชมุจะด าเนนิการตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะมกีารน าเสนอขอ้มลูประกอบระเบยีบ

วาระและเปิดโอกาสใหผู้ม้าประชมุเสนอความคดิเห็น หรอืซกัถามในระเบยีบวาระนัน้ๆ ผูม้าประชมุทา่นใดจะเสนอความเห็น

หรอืมขีอ้ซกัถาม จะท าการยกมอืขึน้ และแจง้ชือ่ใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่น หากจะเสนอหรอืซกัถามเรือ่งทีน่อกเหนอืจากวาระ

นัน้ๆ ขอใหเ้สนอหรอืซกัถามเมือ่การประชมุไดด้ าเนนิมาถงึวาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ

3. วธิกีารลงคะแนนเสยีง

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่ 1 หุน้ม ี1 เสยีง และหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษใน

เรือ่งใด ผูถ้อืหุน้ทา่นนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

ุ ั ู ้ ื ุ ้ ํ ี

ิ่ ี่ ่ ้ ํ ั ี่

เอกสารประกอบการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 
22 เมษายน 2562 

สงทสงมาดวยลาดบท 1



 เมือ่ประธานขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ  ผูด้ าเนนิการประชมุจะถามและนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่ห็น

ดว้ยและงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเทา่นัน้ โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง จะท าการกรอกใบลงคะแนน

ทีไ่ดรั้บแจกจากเจา้หนา้ทีก่อ่นเขา้ร่วมประชมุ และยกมอืขึน้เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะจัดเก็บใบลงคะแนนของผูถ้อืหุน้โดยบรษัิท

จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุหรอืออก

เสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น

หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบหรอืมมีตอินุมัตเิป็น เอกฉันท์

ภายหลงัจากทีป่ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระแลว้ บรษัิทฯ จะถอืวา่เป็นบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยเทา่นัน้

4. การนับคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุทีก่ าหนดไวใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 แบง่เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

 ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่

ระเบยีบวาระที ่1, 3, 4, 5, 8, 9 และ 11 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

 ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่10 เรือ่ง

พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้

จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้

 ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่6, 7, 12  และ 13 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

 ส าหรับวาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ ทีป่ระชมุไมต่อ้งลงคะแนน

5. ในวาระที ่9 เรือ่งพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  บรษัิทขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทัง้ทีป่ระสงค์

จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหไ้ปและสง่ใหพ้นักงานของบรษัิท

เพือ่น ามานับคะแนน  โดยในวาระนี ้บรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงกอ่น แลว้จงึเก็บบตัรลงคะแนน

เสยีงทีเ่ห็นดว้ย

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะปรากฏทีห่นา้จอสไลดด์า้นหนา้ เพือ่แสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ อยา่งไรก็ตามจ านวนคะแนน

เสยีงของผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะ ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะบางทา่นเขา้มา

ประชมุเพิม่เตมิ

7. บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที่

30 มนีาคม 2561 และไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตัง้แตว่นัที ่5 เมษายน

2561

เร ิม่การประชุม 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดก้ลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 มถิุนายน 

2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่ 14 

มถินุายน 2560 ซึง่บรษัิทไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิพรอ้มทัง้จัดสง่ใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย,์ ตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์อง

บรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษัิทไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ข

รายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด รายละเอยีดของส าเนารายงานการประชมุเป็นไปตามทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นการประชมุ

พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึ

ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการรับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560  

ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งด

ออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วันที ่

14 มถินุายน 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,281,573,382 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

วาระนี ้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 9 ราย จ านวน 883,402 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 166 ราย 

รวมจ านวน 1,281,573,382 หุน้ 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายสมภพฯ ไดส้รุปสาระส าคญัดงันี ้
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โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 

ไทย :  OSWI กอ่สรา้งแลว้เสร็จ 60.10% ก าลงัการผลติ 8.8 MW คาดการณ์ COD Q2/2561 

 OSWII กอ่สรา้งแลว้เสร็จ 50.61% ก าลงัการผลติ 8.8 MW  คาดการณ์ COD Q2/2561  

ญีปุ่่ น : Jyoso อยูร่ะหวา่งน าสง่สิง่กอ่สรา้ง ก าลงัการผลติ 1.25 MW คาดการณ์ COD Q3/2561 

 Hanamizuki อยูร่ะหวา่งน าสง่สิง่กอ่สรา้ง ก าลงัการผลติ 13.5 MW 

 Onikoube ก าลงัการผลติ 154.98 MW 

ในสว่นของโครงการ Onikoube เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดก าลงัการผลติเทา่กบั 154.98 เมกะวตัต ์(ก าลงั

การผลติตดิตัง้ 182.76 เมกะวตัต)์ ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้า หน่วยละ 36 เยน ระยะเวลา 20 ปี ณ เมอืงโอนโิกเบ จังหวดัมยิาง ิประเทศ

ญีปุ่่ น 

โดยในปี 2560 ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PurpleSol G.K. เพือ่ไดม้าซึง่ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า (METI 

Certification) และใบอนุญาตตา่งๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้ตกลงเชือ่มตอ่ระบบสายสง่ไฟฟ้า (Grid Connection) รวมถงึ

เขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ SolarOne G.K. เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กรรมสทิธิแ์ละสทิธใินการถอืครองทีด่นิทัง้หมด

ของโครงการ มมีลูคา่การลงทนุทัง้หมดประมาณ 61,240 ลา้นเยน โดยมสีดัสว่นการลงทนุระหวา่งบรษัิทและผูร้่วมทนุเทา่กบั     

60:40   

นายสมภพฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น โดยผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงตนพรอ้มทัง้แสดงความคดิเห็น/ขอ้เสนอ

ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเด็นและสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้ 

นายสทิธโิชค บุญวณชิย ์– ผูถ้อืหุน้ 

1.  ในการลงทนุทัง้ในประเทศและในประเทศญีปุ่่ น มคีา่ใชจ้า่ยเทา่ใดตอ่ 1 MW 

2.  ตามทีรั่ฐบาลประกาศไมม่นีโยบายทีจ่ะเปิดรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน มผีลกระทบอยา่งไรตอ่บรษัิท 

3.  ในชว่งทีญ่ีปุ่่ นมหีมิะตก สง่ผลใหผ้ลประกอบการลดลงใชห่รอืไม ่

4. รายรับเป็น USD หรอื JPY  

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

1.  คา่ใชจ้า่ยในประเทศไทย ตอ่ 1 MW ไมเ่กนิ 35 ลา้นบาท ไมร่วมการซือ้ทีด่นิและดอกเบีย้ระหวา่งการกอ่สรา้ง 

     คา่ใชจ้า่ยในญีปุ่่ น ตอ่ 1 MW อยู่ระหวา่ง 50-60 ลา้นบาท  

2.  บรษัิทไดเ้ล็งเห็นขอ้จ ากดัเกีย่วกับการด าเนนิธรุกจิในไทย จงึไดข้ยายการลงทนุไปยังประเทศญีปุ่่ นซึง่มนีโยบายทีช่ดัเจน  

3.  ชว่งทีม่หีมิะตกในระหวา่งเดอืนธนัวาคมถงึกมุภาพันธ ์ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าลดลง แตท่างบรษัิทฯ ได ้

วเิคราะหก์ารลงทนุและก าหนดปัจจัยดงักลา่วนีไ้วใ้น Financial Model ในการค านวณผลตอบแทนแลว้ นอกจากนี ้ทีญ่ีปุ่่ นมี

เครือ่งมอืและวธิกีารก าจัดหมิะทีด่เีพยีงพอทีจ่ะไมใ่หม้หีมิะเกาะบรเิวณแผงโซลา่ร ์

4.  รายรับเป็นเงนิเยนทัง้หมด  

นายพพิฒัน ์วรีะถาวร – ตวัแทนอาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้จาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

1.  มกีารวางแผนเกีย่วกบัวตัถดุบิของโรงไฟฟ้าชวีมวล อยา่งไร และบรษัิทควรระวังเรือ่งไมส้ับ (Woodchips) ทีน่ ามาเป็นวัตถดุบิ 

เนือ่งจากราคาของวัตถดุบิทางการเกษตรมคีวามผันผวน ควรมแีผนการบรหิารจัดการการขนสง่และการจัดการวัตถดุบิทีด่ ี

2. ธรุกจิ Solar มแีผนทีจ่ะเพิม่ก าลงัการผลติอกีหรอืไม ่ 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

1. ทางบรษัิทฯ เลอืกลงทนุในภาคใตเ้นือ่งจากมไีมย้างเป็นผลผลติทางการเกษตร ตน้ยางมศีกัยภาพทีเ่พยีงพอ และมยีอดการ

สง่ออกไปยังตา่งประเทศ (จนี) ทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี ดงันัน้ไมม่ปัีญหาในแงข่องจ านวน สว่นในแงข่องราคาอยูท่ี ่800 บาทตอ่ตนั 

ซึง่ไดผ้า่นการค านวณความคุม้คา่ในแงข่องการลงทนุแลว้ 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. ในสว่นของธรุกจิ Solar ทางบรษัิทไดศ้กึษาเพิม่เตมิมาระยะหนึง่แลว้ คงจะหาโอกาส B2B มากกวา่การสรา้งโรงงานเพิม่เอง 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิณุ – ผูถ้อืหุน้ 

1.  เหตใุดรัฐบาลเปลีย่นแปลงนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้า 

2.  โครงการทัง้หมดประมาณ 300 MW นัน้ fully utilized แลว้หรอืไม ่

3.  โครงการทีต่อ้งลงทนุเพิม่ 20,000 ลา้นบาท นัน้ ทางบรษัิทฯจะใชเ้งนิลงทนุจากแหลง่ใด 
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นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ 

1. ตามนโยบายของกระทรวงพลงังานทีช่ะลอการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนโครงการใหม ่ ๆ เพิม่เตมิในระยะเวลา 5 ปี  

อยา่งไรก็ตาม ไฟฟ้าทีม่าจากพลังงานทดแทนก็ยังคงอยูใ่นแผนพัฒนาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึง่ตอ้งพจิารณา

ตอ่ไปวา่ แผนหลงัจาก 5 ปีนีข้องรัฐบาลเป็นอยา่งไร และใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ลงังานในรูปแบบใด 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

2. ก าลงัการผลติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวม 298.42 เมกะวตัต ์ เป็นโครงการที ่ COD ไปแลว้เกอืบทัง้ส ิน้ มเีพยีง 3 

โครงการ ทีย่ังไม ่COD โดยมกี าหนด COD ไมเ่กนิกลางปี 2022 

3. ในสว่นของมลูคา่การลงทนุ 20,000 ลา้นบาท เป็นการร่วมลงทนุกบั Strategic Partner ในสดัสว่น 60:40 โดยบรษัิทถอืใน

สดัสว่นรอ้ยละ 60  ซึง่ทางบรษัิทฯ ก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนสดุทา้ยของการเจรจากบัผูร้่วมทนุ ประกอบกบับรษัิทไดรั้บเงนิกูจ้าก

สถาบนัการเงนิแลว้ จ านวน 2,250 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการร่วมทนุโครงการฯ มาช าระเงนิกูท้ีม่อียูก่บั

ธนาคาร และจะท าให ้D/E ลดลง  

-วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง- 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ งบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ของบรษัิทไดผ้า่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี และกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท รวมทัง้ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษัิท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และมอบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร เป็น

ผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่งบการเงนิส าหรับปี ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ ้

ถอืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดร้ายงานสรุปขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั ดงันี้ 

งบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 (คดัยอ่ส าหรับการรายงานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

2560 2559 % เปลีย่นแปลง 2560 2559 % เปลีย่นแปลง

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 188,422         161,318         17% - 1,689            -100%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 40,581           260,409         -84% 67,865           274,436         -75%

รายไดร้วม 229,003       421,727       -46% 67,865         276,125       -75%

ตน้ทนุขายและบรกิาร (177,238) (149,513) 19% (84,233) (73,755) 14%

ก าไร(ขาดทนุ)ข ัน้ตน้ 51,765         272,214       -81% (16,368) 202,350       -108%

รายไดเ้งนิปันผลรับ - - - 451,500         441,950         2%

รายไดอ้ืน่ 39,305           15,477           154% 86,660           15,148           472%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     (148,686) (156,549) -5% (153,461) (126,321) 21%

ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได้ (57,616) 131,142       -144% 368,331       533,127       -31%

ตน้ทนุทางการเงนิ (112,498) (59,935) 88% (148,751) (28,105) 429%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (170,114) 71,207         -339% 219,580       505,022       -57%

สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน 586,957         575,923         2% - - -

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (2,985) (29,972) -90% (2,216) (29,896) -93%

ก าไรส าหรบัปี 413,858       617,158       -33% 217,364       475,126       -54%

การแบง่ปนัก าไรส าหรบัปี 415,758         617,628         -33% 217,364         475,126         -54%

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (1,900) (470) -100% - - -100%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 413,858       617,158       -33% 217,364       475,126       -54%

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 (คดัยอ่ส าหรับการรายงานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 

 

 

นายสมภพฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น สรุปใจความส าคญั ดงันี ้ 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิณุ – ผูถ้อืหุน้ 

จากขอ้มลูงบการเงนิในรายงานประจ าปี สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั มาจากการลงทนุโครงการในญีปุ่่ นใชห่รอืไม ่

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

มาจาก GPSC เป็นบรษัิททีถ่อืหุน้ Solar Farm 40%  

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิณุ – ผูถ้อืหุน้ 

ตามทีบ่รษัิทฯ รายงานวา่ไมม่ ี exchange risk แตม่รีายการผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการ

ด าเนนิงานในตา่งประเทศ ซึง่ตดิลบ 160 ลา้น เกดิจากสาเหตใุด 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

รายการนีไ้มก่ระทบตอ่ P&L เนือ่งจากเป็นรายการทีล่งทนุไปแลว้ จะเป็นอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีล่งทนุ เปรยีบเทยีบกบัปัจจบุนั  

 

 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 424,752                 977,037                 32,023 497,008

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 77,854                   39,003                   8,860 -

เงนิลงทนุชัว่คราว 71,053                   1,764,966               71,053 1,764,966

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 190,957                 349,994                 417,606 373,101

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้แก่บคุคลอืน่ 13,041                   20,000                   - -

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย -                        -                        2,276,373 868,172

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 121,920                 85,210                   21,350 4,740

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 899,577               3,236,210            2,827,265 3,507,987

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชร้ะยะยาว 25,870                   1,050                     24,070 1,050

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย -                        -                        2,339,249 1,390,224

เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน 1,750,548               1,615,092               350,000 350,000

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะยาวแก่บรษัิทย่อย -                        - 2,232,305 -

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุ 88,400                   88,400                   88,400 88,400

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 5,153,100               2,850,492               594,805 582,459

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 4,129,635               485,542                 5,627 4,155

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 171,313                 98,086                   148,670 77,238

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 11,318,866             5,138,662               5,783,126 2,493,526

รวมสนิทรพัย์ 12,218,443 8,374,872            8,610,391 6,001,513

หนว่ย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,233,048               488,997                 2,233,048               488,997                 

เจา้หนีค้า่ก่อสรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 269,486                 450,851                 85,418                   199,184                 

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 59,710                   65,491                   2,523                     3,828                     

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย 173                        -                        22,500                   22,500                   

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 14,807                   4,713                     684                        2,197                     

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,577,224            1,010,052            2,344,173            716,706               

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะยาว 1,856,701               728,771                 10,599                   -                        

หุน้กู ้ 2,995,173               2,044,875               2,995,173               2,044,875               

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ 8,602                     5,755                     8,603                     5,755                     

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 4,860,476               2,779,401               3,014,375               2,050,630               

รวมหนีส้นิ 7,437,700            3,789,453            5,358,548            2,767,336            

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรือนหุน้และสว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,542,554               2,542,554               2,542,554               2,542,554               

ส ารองตามกฎหมาย 62,894                   46,826                   50,894                   40,026                   

ก าไรสะสม 2,135,195               1,935,203               658,395                 651,597                 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (122,052)                37,992                   -                        

รวมสว่นของเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 4,618,591               4,562,575               3,251,843               3,234,177               

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 162,152                 22,844                   -                        -                        

รวมสว่นของเจา้ของ 4,780,743            4,585,419            3,251,843            3,234,177            

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 12,218,443          8,374,872            8,610,391            6,001,513            

หนว่ย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิณุ – ผูถ้อืหุน้ 

ตามทีบ่รษัิทมแีผนช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้ น่าจะท าใหปี้นีม้ ีD/E ลดลง 1.1 เทา่ แลว้ในอนาคต บรษัิทฯ จะมโีอกาสออกหุน้กูห้รอื

เพิม่ทนุหรอืไม ่เพือ่ไมใ่ห ้D/E สงูเกนิไป  

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

ในการประชมุครัง้นี ้ มวีาระใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิรือ่งการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เตรยีมไว ้

ส าหรับการลงทนุเพิม่เตมิในอนาคต (หากมโีอกาส) และส าหรับการลงทนุในปีนีเ้ราจะพจิารณาโรงไฟฟ้าทีม่กีาร COD ไปแลว้ 

โดยไมก่ระทบกบัผูถ้อืหุน้ และรักษา EPS ใหใ้กลเ้คยีงเดมิ  

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณางบการเงนิ

รวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งด

ออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามที่

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,318,983 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

วาระนี ้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 16 ราย จ านวน 745,601 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 182 ราย 

รวมจ านวน 1,282,318,983 หุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45 บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี

สว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุ

ส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทัง้นี ้บรษัิทฯ มกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ จ านวน 217,363,532 บาท จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

ในจ านวน 10,868,177 บาท โดยไดท้ าการเปรยีบเทยีบขอ้มลู 2 ปี ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี ้

สรุปสาระส าคญัขอ้มลูปีทีผ่า่นมา และขอ้เสนอส าหรับ AGM 2561 

  มต ิAGM 2559 มต ิAGM 2560 เสนอ AGM 2561 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะบรษัิท     325,390,862.00      475,125,848.99  217,363,52 

ทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ทีจ่ดัสรร       16,269,543.10        23,756,292.45  10,868,177 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาการจัดสรร

ก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 คดิเป็นจ านวน 10,868,177 บาท  

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งด

ออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตาม

กฎหมายในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 คดิเป็นจ านวน 10,868,177 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,318,983 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 ในรูปของหุน้ปนัผล 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40 ของก าไร

สทุธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษัิท หลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลงัหักเงนิส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด 

และตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บักระแสเงนิสด 

ผลการด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้

ขอ้ก าหนดในสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ผกูพันอยู่ 

 จากผลก าไรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่จ านวน 217,363,532 บาท 

คณะกรรมการของบรษัิทพจิารณาแลว้ เพือ่รักษาสภาพคลอ่งส าหรับเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทและเป็นการเพิม่สภาพคลอ่ง

ของหุน้ในตลาดฯ เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรดงักลา่วเป็นเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ใน

ลกัษณะของหุน้ปันผลและเงนิสด ดงันี ้

1. หุน้ปันผล  

ในอตัรา 20 หุน้เดมิ : 1 หุน้ปันผล รวมจ านวนเงนิไมเ่กนิ 90,750, 000 บาท   

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นดงักลา่ว บรษัิทจะจา่ยปันผลในสว่นของ

เศษหุน้เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0. 05000 บาท  

2. เงนิสดปันผล  

ในอตัราหุน้ละ 0. 00556 บาท รวมจ านวนเงนิไมเ่กนิ 10 ,091, 400 บาท  

รวมจา่ยปันผลเป็นจ านวน 100,841,400 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 46.39 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ 

สรุปสาระส าคญัขอ้มลูปีทีผ่า่นมา และขอ้เสนอส าหรับ AGM 2561 

 มต ิAGM 2559 มต ิAGM 2560 เสนอ AGM 2561 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 325.39 ลา้นบาท 475.13 ลา้นบาท 217.36 ลา้นบาท 

เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ 0.06 บาท 0.11 บาท 0.00556 บาท 

หุน้ปันผล --- --- 20:1 

กรณีมเีศษหุน้ คดิเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ   0.05000 บาท 

สัดสว่นการจ่ายปันผลคดิเป็น 33.46% 42.02% 46% 

รวมเงนิปนัผลจา่ย 108.90 ลา้นบาท 199.65 ลา้นบาท 100.84 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้บรษัิทก าหนด Record date เพือ่สทิธใินการรับปันผล ในวนัที ่27 มนีาคม 2561  และจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 

2561   

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาการจา่ยปัน

ผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิสด รายละเอยีดดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล หนว่ย : บาทตอ่หุน้ คดิเป็นเงนิ (บาท) 

หุน้ปันผล (ในอัตรา 20 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.05000 90,750,000 

เงนิสดปันผล 0.00556 10,091,400 

รวมจ่ายปันผลครัง้นี ้ 0.05556 100,841,400 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามา

ค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจา่ยปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ โดยจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ านวนเงนิ 90,750,000 บาท โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้

รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นดงักลา่ว บรษัิทฯ จะจา่ยปันผลในสว่นของเศษหุน้ เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.05 

บาท และจา่ยเป็นเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.00556 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 10,091,400 บาท  ทัง้นี ้ รวมจา่ยปันผลทัง้สิน้

จ านวน 100,841,400 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,318,983 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,359,500,000 บาท เป็นทนุจด

ทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,815,000,000 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากบรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอน

ซลัติง้ จ ากดั เป็นผูร้ายงาน 

  โดยนายณัฐสทิธิฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามทีบ่ริษัทไดท้ าการเพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวนไม่เกนิ 

544,500,000 บาท เพือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  โดยมรีะยะเวลาในการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ

ภายในวันทีบ่รษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป แตเ่นื่องจากบรษัิทไม่ไดท้ าการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ

ดงักลา่ว  ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) วา่ดว้ยการเพิม่ทนุ 

บรษัิทจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการตัดหุน้ทีย่ังไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจ านวน 544,500,000 หุน้ เพือ่ให ้

ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท มจี านวนเทา่กบัทนุช าระแลว้ของบรษัิท ทีจ่ านวน 1,815,000,000 บาท กอ่นการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีน จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

2,359,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,815,000,000 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่ังไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จ านวน 

544,500,000 หุน้ และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน   ดงันี ้

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน          1,815,000,000 บาท (หนึง่พันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท) 

                แบง่ออกเป็น                      1,815,000,000  หุน้  (หนึง่พันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นหุน้) 

                    มลูคา่หุน้ละ             1   บาท   (หนึง่บาท) 

                    โดยแบง่ออกเป็น 

                หุน้สามัญ                      1,815,000,000  หุน้  (หนึง่พันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นหุน้) 

                     หุน้บรุมิสทิธ ิ         -ไมม่-ี  ” 

 ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมอี านาจในการจด

ทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีน และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. กบักระทรวงพาณชิย ์ รวมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขให ้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

นายชดิพรหม ปานปรชีา – ผูถ้อืหุน้ 

โครงการทีจ่ะลงทนุทีญ่ีปุ่่ นจะใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารใชห่รอืไม ่ สว่นการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปเพือ่เตรยีมไวส้ าหรับการลงทนุใน

อนาคตใชห่รอืไม่ 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

การลงทนุในอนาคตอาจเป็นเงนิทีม่าจากการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปสว่นหนึง่ และเงนิกูจ้ากธนาคารสว่นหนึง่ ขึน้อยูก่ับโอกาสที่

ไดร้ับในอนาคต 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตกิารลดทนุจดทะเบยีนจาก

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

หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/

งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

2,359,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,815,000,000 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท

ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,470,983 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

วาระนี ้ มจี านวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ 2 ราย จ านวน 152,000 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 184 ราย 

รวมจ านวน 1,282,470,983 หุน้ 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



วาระที ่7      พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน                   

1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม ่                  

จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล และการเพิม่ทนุ                   

แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4.                    

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจ                   

ท ัว่ไป (General Mandate) 

               ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากบรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอน

ซลัติง้ จ ากดั เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายณัฐสทิธิฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ เพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และเพือ่ใหบ้รษัิทมี

เงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับการด าเนนิกจิการและขยายธรุกจิของบรษัิท บรษัิทตอ้งเตรยีมการเพิม่ทนุเพือ่รองรับการด าเนนิงาน

ดงักลา่ว เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 บาท 

แบง่เป็น 2 สว่นดงันี ้

  1.  รองรับการจา่ยหุน้ปันผล จ านวน 90,750,000 หุน้  

                  2. รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 544,500,000 หุน้  

 โดยวธิกีารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป หรอื General Mandate ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการระดมทนุทีม่คีวาม

คลอ่งตวั ชว่ยใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจจัดสรรหุน้เพิม่ทนุเมือ่มคีวามจ าเป็นและทนัตอ่ความตอ้งการของธรุกจิ  

เป็นการขออนุมัตเิพยีงจ านวนหุน้เพิม่ทนุและประเภทการจัดสรรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้ และมอบอ านาจให ้

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุในแตล่ะคราวตามความเหมาะสม  

 โดยปัจจบุนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีน

ใหร้องรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยบรษัิทจดทะเบยีนสามารถขอมตจิ านวนหุน้เพิม่ทนุและ

ประเภทการจัดสรรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทก าหนดวตัถปุระสงค ์ การออกและจัดสรร

หุน้เพิม่ทนุตามความเหมาะสม ซึง่การเพิม่ทนุดงักลา่วจะเพิม่ความคลอ่งตวัในการระดมทนุ และเป็นการบรหิารโครงสรา้งทนุให ้

สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด อนัเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ

แขง่ขนัทางธรุกจิ ควบคูก่ารยดึหลกัปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย  

 สาระส าคญัของการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มดีงันี ้

ประเภทของการจดัสรร ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 

(RO) 

ประชาชนท ัว่ไป 

(PO) 

บคุคลในวงจ ากดั 

(PP) 

จ านวนหุน้ *(Size Limit) ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 10% 

 เรยีกช าระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30% 

โดยเป็นการเสนอขายทีไ่มเ่ป็นตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิไดไ้มเ่กนิ 20% 

ราคาเสนอขาย ไมก่ าหนด ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่ตามเกณฑร์าคา

ของ ส านกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจดัสรร ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) คร ัง้ถดัไป หรอื

วนัทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุม AGM ในคร ัง้ถดัไป  

แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

ประเภทหลกัทรพัย ์ หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหรอื

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ ้น

เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

หุน้สามญั หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิ

 หมายเหตุ: *Size Limit คดิเป็นสัดส่วนของทุนช าระแลว้ ณ วันทีค่ณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ 

General Mandate 

 ทัง้นี ้ โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด และเงือ่นไขอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการ

ด าเนนิการอนัจ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้ โดยรวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่

ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และมอบหมายใหม้อี านาจในการจดทะเบยีน
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ลดทนุจดทะเบยีน และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. กบักระทรวงพาณชิย ์ รวมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

ค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในจ านวนไม่เกนิ 

635,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,450,250,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ

ของบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน ดงันี้ 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน        2,450,250,000 บาท   (สองพันสีร่อ้ยหา้สบิลา้นสองแสนหา้หมืน่หุน้)  

               แบง่ออกเป็น                       2,450,250,000 หุน้   (สองพันสีร่อ้ยหา้สบิลา้นสองแสนหา้หมืน่หุน้)  

                   มลูคา่หุน้ละ           1   บาท    

                   โดยแบง่ออกเป็น 

                    หุน้สามัญ                       2,450,250,000 หุน้    (สองพันสีร่อ้ยหา้สบิลา้นสองแสนหา้หมืน่หุน้)  

                    หุน้บรุมิสทิธ ิ         -ไมม่-ี  ” 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนใน

จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 

2,450,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม ่  จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่

รองรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ

ของบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/

งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 บาท จากทนุจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ใหม ่ จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจด

ทะเบยีนเพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,395,083 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย   75,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

วาระที ่8        พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท ส าหรบัการจา่ยหุน้ปนัผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากบรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอน

ซลัติง้ จ ากดั เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายณัฐสทิธิฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ สบืเนื่องจากวาระที ่7 การเพิม่ทนุจดทะเบยีนดังกลา่ว บรษัิท

ตอ้งด าเนนิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม ่จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ ส าหรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามวตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุแตล่ะประเภท ดงันี ้

 จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล ในจ านวนไมเ่กนิ 90,750,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 

บาท 

 จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในจ านวนไมเ่กนิ 

544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มรีายละเอยีดดงันี ้

(1)  การจัดสรรหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering : RO)  

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

วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ  
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(2)  การจัดสรรหุน้ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP)  

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

วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหบ้คุคลในวงจ ากดั  

 ทัง้นี ้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่ตามทีก่ าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

(“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลีย่ถว่ง

น ้าหนักของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการตดิตอ่กัน แตไ่มเ่กนิสบิหา้วนัท าการ

ตดิตอ่กนั กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวนั 

ทัง้นี ้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่สามวนัท าการกอ่นวนัแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ รวมถงึ

การออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในคราว

เดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้ และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดกอ่นหรอืใหท้กุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้ รวมถงึการ

ก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ดงักลา่ว การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่รษัิทฯ จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้

ถัดไปหรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

และใหม้อี านาจลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอนัจ าเป็นและสมควรใด  ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้ รวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 ทัง้นี ้การเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปเขา้เกณฑต์ามหมวด 1  ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 72/2558 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณา

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทนุตามราคาตลาดในชว่งทีเ่สนอขายนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใชค้วามรอบคอบในการพจิารณา

ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ ซึง่ตอ้งไม่

ต า่กวา่ราคาตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 72/2558 และเงือ่นไขในการเสนอขาย และตรวจสอบ

ขอ้มลูเป็นอยา่งด ี เพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ โดยค านงึถงึการรักษาสทิธแิละความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้

ของบรษัิทฯ 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ

เป็นจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ส าหรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) ตามวตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุแตล่ะประเภท  

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งด

ออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเป็นจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ส าหรับการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามวตัถปุระสงคข์อง

การเพิม่ทนุแตล่ะประเภท ดงันี ้

1. จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล ในจ านวนไมเ่กนิ 90,750,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2.  จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยสรุปดงันี ้

1)  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 363,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ 

2)  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 181,500,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลีย่
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ถว่งน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการตดิตอ่กนั แต่ไมเ่กนิสบิหา้วันท า

การตดิตอ่กนั กอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแต่

ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่สามวนัท าการกอ่นวนัแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 

รวมถงึการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลาย

คราวก็ได ้ และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดกอ่นหรอืใหท้กุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้ รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย 

วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่ว การจัดสรรหุน้เพิม่

ทนุดงักลา่วใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่รษัิทฯ จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรอืภายในวนัทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น และใหม้อี านาจลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอนัจ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญ

เพิม่ทนุในครัง้นี ้รวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ การเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปเขา้เกณฑต์ามหมวด 1  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดราคา

เสนอขายหุน้เพิม่ทนุตามราคาตลาดในชว่งทีเ่สนอขายนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใชค้วามรอบคอบในการพจิารณาก าหนด

วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่

ราคาตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 72/2558 และเงือ่นไขในการเสนอขาย และตรวจสอบขอ้มลู

เป็นอยา่งด ี เพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ โดยค านงึถงึการรักษาสทิธแิละความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทฯ  

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,470,883 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 

งดออกเสยีง  --- เสยีง  

วาระที ่9        พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหม ่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17. ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

ตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยกรรมการดงักลา่ว อาจไดรั้บ

เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีได ้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้นี ้ มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

จ านวน 3 คน คอื นายพละ  สขุเวช, นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ และนายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์  

 อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอรายชือ่บคุคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

บรษัิทไดต้ัง้แตว่น้ที ่2 ตลุาคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2560 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาแตง่ตัง้

เป็นกรรมการ 

  และโดยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง

ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง และใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณาคณุสมบัต ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน

ดา้นตา่ง ๆ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งหนา้ทีข่องกรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ เห็นวา่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ

มปีระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิท และเป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้นีร้ายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุ คณุวฒุกิารศกึษา สดัสว่นการถอืหุน้ ประสบการณ์การท างาน รวมถงึการเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  พรอ้มหนังสอื

เชญิประชมุกอ่นการประชมุแลว้ พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ  โดยเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทไดแ้สดงขอ้มลูรายละเอยีดดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอกีครัง้ตามสไลดน์ าเสนอ 

  ในระหวา่งนีก้รรมการทัง้ 3 ทา่น ไดอ้อกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราว 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้

จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ และใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง  ๆ

เป็นรายบคุคล 
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 ผูด้ าเนนิการประชมุไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหก้อ่นเขา้ประชมุ ทัง้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออก

เสยีง โดยการลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการแตล่ะทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ยและงดออก

เสยีงกอ่น และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในล าดบัถัดไป เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ และใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

รายชือ่  เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

นายพละ  สขุเวช 1,282,060,983 เสยีง ----- 410,000 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ----- คดิเป็นรอ้ยละ 0.32 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ 1,193,538,883 เสยีง 88,522,100 เสยีง 410,000 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 93.07 คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 คดิเป็นรอ้ยละ 0.32 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ 1,272,605,913 เสยีง 9,765,070 เสยีง 100,000 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.23 คดิเป็นรอ้ยละ 0.76 คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 

วาระที ่10        พจิารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธิ

ไดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่

นัน้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ซึง่ได ้

พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัตลาดและภาพรวมของอตุสาหกรรมในธรุกจิเดยีวกนั 

รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรักษากรรมการทีม่คีณุภาพไวก้บับรษัิท  

จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืน

และคา่เบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2558-2560 ตามรายละเอยีด ดงันี ้

  คา่ตอบแทน 

 รายเดอืน เบีย้ประชมุ 

  (ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ) 

คณะกรรมการบรษิทั    

- ประธาน 35,000 35,000 

- รองประธาน 30,000 25,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธาน 25,000 35,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     

- ประธาน ----- 30,000 

- กรรมการ ----- 15,000 

  ในปี 2560 บรษัิทไดม้กีารจา่ยคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการแตล่ะคณะ  รวมจ านวน 4,885,000 บาท  

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเพือ่สนับสนุนความเป็นบรษัิททีม่ธีรรมา       

ภบิาลทีด่ ี กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี ้ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

กวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแน ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,273,436,683 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.68 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  4,114,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.32 

วาระที ่11      พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561  

   ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายสมภพฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปีของบรษัิท  โดยความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิทและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีดงัมรีายชือ่ตอ่ไปนี้ 

  1. นายขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่3445 

  2. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4906 

  3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4095 

 ในนามของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท โดยใหค้นใด

คนหนึง่เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้

ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ ให ้ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จัดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท 

ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัผูส้อบบญัช ีปรากฎตามเอกสารแนบ 5  ทีไ่ดจั้ดสง่

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุกอ่นการประชมุแลว้ 

 ทัง้นี ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ยังไดรั้บเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย ส าหรับปี 2561 

ดว้ย การแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชทีี ่4 และผูส้อบบญัชดีงักลา่วไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอื ผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

และไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิท 

 ส าหรับคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 มจี านวน 1,815,500 บาท  

   รายละเอยีดคา่สอบบญัชปีีทีผ่า่นมา 

คา่สอบบญัช ี 2559 2560 2561 เปลีย่นแปลง   

เฉพาะ TSE 850,000 883,400 1,815,500  105.5% 

 การเพิม่ขึน้ของคา่สอบบญัช ีเกดิจากการทีบ่รษัิทไดข้ยายธรุกจิในโครงการตา่ง ๆ มากขึน้ ท าให ้Scope งานการ

ตรวจสอบในบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้ PwC ตอ้งด าเนนิการจัดท ารายการตรวจสอบทีล่ะเอยีดซบัซอ้นมากขึน้   

และขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณามอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจในการจัดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ส าหรับการสอบ

บญัชใีนโครงการทีม่กีารลงทนุเพิม่เตมิระหวา่งปี โดยมคีา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัชขีองโครงการทีเ่พิม่เตมิดงักลา่วจะไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท ตอ่บรษัิท 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบ

บญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามา

ค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 ตาม

รายละเอยีดทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,192,743,313 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  93.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   85,613,370 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  6.68 

งดออกเสยีง  4,114,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.32 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



วาระที ่12       พจิารณาอนุมตักิารยกเลกิตราประทบัของบรษิทั และแกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผูกพนับรษิทั 

                       ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากบรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอน

ซลัติง้ จ ากดั เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายณัฐสทิธิฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบรหิารงานของบรษัิทฯ จงึ

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารยกเลกิตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผกูพันบรษัิท 

เป็นดงันี ้

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคัญของบรษัิท 

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ข

เปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทได ้

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่รว่มกนัผกูพนับรษิทัได ้

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทได ้

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้ 

                          [ตราประทับ] 

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้ 

                          [ไมม่ตีราประทบั] 

 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมอี านาจในการจดทะเบยีน

แกไ้ขอ านาจลงนามผกูพันบรษัิท และยกเลกิตราประทบัของบรษัิท โดยการจดทะเบยีนขอ้บงัคบัใหมร่วมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขให ้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัตกิาร

ยกเลกิตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผกูพันบรษัิท 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามา

ค านวณคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน อนุมัตกิารยกเลกิตราประทบัของบรษัิท และแกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผกูพันบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคัญของบรษัิท 

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ข

เปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทได ้

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่รว่มกนัผกูพนับรษิทัได ้

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษัิทได ้

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้ 

                          [ตราประทับ] 

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้ 

                          [ไมม่ตีราประทบั] 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมอี านาจใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขอ านาจ   

ลงนามผกูพันบรษัิท และยกเลกิตราประทบัของบรษัิท โดยการจดทะเบยีนขอ้บงัคบัใหมร่วมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

ค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,279,042,813 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.73 

ไมเ่ห็นดว้ย   3,428,170 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.27 

งดออกเสยีง  --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

วาระที ่13   พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั   

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ จากบรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอน

ซลัติง้ จ ากดั เป็นผูร้ายงาน 

 โดยนายณัฐสทิธิฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามการแกไ้ขเพิม่เตมิ พรบ.

บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท 

โดยมรีายละเอยีดงันี้ 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ยสาม (3) 

เดอืนตอ่ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญข่องบรษัิท 

หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน 

เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

 

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ยสาม (3) เดอืน

ตอ่ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญข่องบรษัิท หรอื

จังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน เวลา 

และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัประชุมผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้ โดยการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดไวใ้นเร ือ่งน ัน้ๆดว้ย 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี)่เดอืนนับแตวั่น

สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้(1/5) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิ

หา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ 

(1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท า

หนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที ่ ขอให ้

เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ ีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่ (1) 

เดอืนนับแตวั่นไดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี)่เดอืนนับแตวั่นสิน้สดุของ

รอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ย

กวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยไดท้ ัง้หมด 

จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู ้

ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุร ือ่ง

และเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหม้ ีการประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นั

ไดร้บัหนงัสอืน ัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่

บงัคบัไวน้ ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได ้ ภายในสีส่บิหา้ (45) 

วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี

เชน่นี ้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

เรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนั

จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีก

ประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามคร ัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้

น ัน้ใหแ้กบ่รษิทั 

 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมอี านาจในการจดทะเบยีน

ขอ้บงัคบัใหม ่รวมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

พรอ้มนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซึง่วาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัตกิาร

แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามา

ค านวณคะแนนเสยีง 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1



มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน อนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท เป็นดงันี ้

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ยสาม (3) 

เดอืนตอ่ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญข่องบรษัิท 

หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน 

เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

 

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ยสาม (3) เดอืน

ตอ่ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญข่องบรษัิท หรอื

จังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน เวลา 

และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัประชุมผา่นสือ่

อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้ โดยการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดไวใ้นเร ือ่งน ัน้ๆดว้ย 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี)่เดอืนนับแตวั่น

สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้(1/5) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิ

หา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ 

(1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท า

หนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที ่ ขอให ้

เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ ีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่ (1) 

เดอืนนับแตวั่นไดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี)่เดอืนนับแตวั่นสิน้สดุของ

รอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ย

กวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยไดท้ ัง้หมด 

จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู ้

ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุร ือ่ง

และเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหม้ ีการประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นั

ไดร้บัหนงัสอืน ัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่

บงัคบัไวน้ ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได ้ ภายในสีส่บิหา้ (45) 

วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี

เชน่นี ้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

เรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนั

จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีก

ประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามคร ัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้

น ัน้ใหแ้กบ่รษิทั 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย มอี านาจในการจดทะเบยีนขอ้บงัคบัใหม่ 

รวมถงึใหม้อี านาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนจนเสร็จการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงคะแนนเสยีงอนุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย  1,282,482,983 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย   --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  --- 

งดออกเสยีง  --- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   
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