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ที ่ AGM 001/2561 

30 มนีาคม 2561 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย      1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560

2. รายงานประจ าปี 2560

3. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)

4. ขอ้มลูของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

5. ขอ้มลูเกีย่วกับประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2561

6. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุ

7. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.

8. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ

9. ขอ้บังคับบรษัิทเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้

10.  แผนทีส่ถานทีจั่ดงานประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561

11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน)  (บรษัิทฯ) ไดม้มีตกิ าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2561 ในวันศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริม่ลงทะเบยีน 9.00 น.) ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดังนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่14 มถินุายน 2560 โดยไดม้กีารจัดท า

รายงานการประชมุ และจัดสง่ใหก้รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย,์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพรท่าง

เว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษัิทไมไ่ดร้ับขอ้เสนอใหท้ าการ

แกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วันที ่14 มถินุายน 2560 ไดบั้นทกึถกูตอ้ง

ตามความเป็นจรงิ และไดจั้ดสง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2560 

    วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทราบ  

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 รายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

การลงมต ิ  เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที ่3    พจิารณาอนมุตังิบการเงนิรวมส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทจัดท างบดลุ และบัญชกี าไร

ขาดทนุ ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากนายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่

3445 ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด แลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอทีป่ระชมุ  

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับปี สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 ของบรษัิทฯ 

ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้  

โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ ว่ามคีวามถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จงึเห็นสมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 โดยมขีอ้มลูสรปุสาระส าคัญไดดั้งนี ้
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ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั

2560 2559 2560 2559 

สนิทรัพยร์วม 12,218.44 8,374.87 8,610.39 6,001.51 

หนีส้นิรวม 7,437.70 3,789.45 5,358.55 2,767.34 

รายไดร้วม 229.00 421.73 67.87 276.13 

ก าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ)่ 415.76 617.63 217.36 475.13 

ก าไรสะสมทียั่งไมไ่ดจั้ดสรร 2,135.20 1,935.20 658.39 651.60 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.23 0.34 0.12 0.26 

รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 45 “บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

ของทนุจดทะเบยีน”       

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธจิากงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 เป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,868,177  บาท 

  สรปุสาระส าคัญขอ้มลูปี 2559 และ 2560 

มต ิAGM 2560 เสนอ AGM 2561 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 475,125,849  217,313,723 

ทนุส ารองตามกฎหมายในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ทีจั่ดสรร 23,756,292  10,868,177 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารจา่ยปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 ในรปูของหุน้ปนัผลและเงนิสด 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการ 

ภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และหลังหักเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด และตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษัิท 

    ทัง้นี ้ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับกระแสเงนิสด ผลการด าเนนิงาน แผนธุรกจิในอนาคต เงือ่นไข

และการขยายธุรกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรัทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้ขอ้ก าหนดในสัญญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทผกูพันอยู ่ตลอดจน

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

สรปุสาระส าคัญ 

มต ิ 

AGM 2559 

มต ิ 

AGM 2560 

เสนอ  

AGM 2561 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 325,390,862 475,125,849 217,363,532 

ปันผลจ่ายตอ่หุน้ 0.06 บาท 0.11 บาท 0.05556 บาท 

คดิเป็น 33.46% 42.02% 46.39% 

รวมปนัผลจา่ย 108,900,000 199,650,000 100,841,400 

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  จากผลการด าเนนิงานในปี 2560 บรษัิทมกี าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ จ านวน 217.36 ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงานของโครงการตา่ง ๆ ของกลุม่บรษัิท แสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามสามารถในการท าก าไรในทกุโครงการ ฝ่ายจัดการจงึได ้

พจิารณาโครงสรา้งการจ่ายปันผล ในรปูแบบของหุน้ปันผลและเงนิสด เพือ่รักษาสภาพคลอ่งส าหรับเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทและ

เป็นการเพิม่สภาพคลอ่งของหุน้ในตลาดฯ ดังนี ้

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

ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสัดสว่นดังกลา่ว บรษัิทฯ จะจ่ายปันผลในสว่นของเศษหุน้นีเ้ป็น

เงนิสดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.05000 บาท 

2. เงนิสดปันผล ในอัตราหุน้ละ 0.00556 บาท รวมจ านวนเงนิไมเ่กนิ 10,091,400 บาท 
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รายละเอยีดการจา่ยปนัผล หนว่ย : บาทตอ่หุน้ คดิเป็นเงนิ (บาท) 

หุน้ปันผล (ในอัตรา 20 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.05000 90,750,000 

เงนิสดปันผล 0.00556 10,091,400 

รวมจา่ยปนัผลคร ัง้นี ้ 0.05556 100,841,400 

หัก ภาษี ณ ทีจ่่าย (10%) 0.00556 (10,084,140) 

คงเหลอืประมาณ 0.05000 90,757,260 

ทัง้นี้ สทิธใินการไดร้ับปันผลดังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการพจิารณาอนุมัตขิองทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ในวันที ่20 เมษายน 2561  หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตใิหจ้่ายปันผลตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดวัน

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บปันผล (Record Date) คอื วันที ่27 มนีาคม 2561 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที ่18 พฤษภาคม 

2561 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะบยีนจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่

จ านวน 1,815,000,000 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบยีน 

  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามทีบ่รษัิทไดท้ าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท เพือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบ

มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  โดยมรีะยะเวลาในการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุภายในวันทีบ่รษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี

ในครัง้ถัดไป แตเ่นือ่งจากบรษัิทไมไ่ดท้ าการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทนุดังกลา่ว  ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของ

พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) วา่ดว้ยการเพิม่ทนุ บรษัิทจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการ

ตัดหุน้ทียั่งไมไ่ดอ้อกและเสนอขายในจ านวน 544,500,000 หุน้ เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนของบรษัิท มจี านวนเทา่กับทนุช าระแลว้ของ

บรษัิท ทีจ่ านวน 1,815,000,000 บาท กอ่นการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะบยีน จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,815,000,000 บาท โดยการตัดหุน้ทียั่งไมไ่ดอ้อกและ

เสนอขาย จ านวน 544,500,000 หุน้ และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีน  

ดังนี ้

“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-ี  ”

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจ านวนไม่เก ิน 635,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  

1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  

จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปันผล และการเพิม่ทุนแบบมอบ

อ านาจท ัว่ไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4.   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และเพือ่ใหบ้รษัิทมเีงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับการด าเนนิกจิการ

และขยายธุรกจิของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  บรษัิทตอ้งเตรยีมการเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และเพือ่เป็นการเตรยีมเงนิทุนให ้

พรอ้มส าหรับการขยายธุรกจิ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในจ านวนไม่เกนิ 

635,250,000 บาท แบง่เป็น 2 สว่นดังนี ้

7.1  รองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 90,750,000 หุน้

  7.2  รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 544,500,000 หุน้
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การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถงึ การเพิม่ทุนของบรษัิทฯ โดยการขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไว ้

ลว่งหนา้ และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดวัตถปุระสงคก์ารออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ เชน่ การก าหนดราคา วันและเวลา

ทีเ่สนอขาย หรอืเงือ่นไขในการเสนอขายในแตล่ะคราวตามความเหมาะสม 

โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเพิม่ทุนของบรษัิทจดทะเบยีนใหร้องรับการเพิม่

ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบรษัิทจดทะเบยีนสามารถขอมตจิ านวนหุน้เพิม่ทนุและประเภทการจัดสรรจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทก าหนดวัตถปุระสงค ์การออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุตามความเหมาะสม 

ซึง่การเพิม่ทุนดังกล่าวจะเพิม่ความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบรหิารโครงสรา้งทุนใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกจิได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพและทันต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกจิ ควบคู่การยดึ

หลักปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย  

สาระส าคัญของการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มดีังนี ้

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 า่ตามเกณฑร์าคาของ 

ส านกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจดัสรร ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) คร ัง้ถดัไป หรอืวนัทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุม AGM ในคร ัง้ถดัไป  แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

ประเภทหลกัทรพัย ์ หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหรอืใบ

แสดงสทิธิในการซื้อหุน้เพิม่

ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

หุน้สามญั หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิ

หมายเหต:ุ *Size Limit คดิเป็นสดัสว่นของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบ General Mandate 

ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและ

เสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสัญญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอันจ าเป็นและสมควรใดๆ 

ทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยรวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุในจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 บาท จากทนุ

จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทุน

ใหม่จ านวนไม่เกนิ 635,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน ดังนี ้

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

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

มลูคา่หุน้ละ   1   บาท   (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

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

หุน้บรุมิสทิธ ิ -ไมม่-ี  ”

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่8    พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเป็นจ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ส าหรบัการจา่ยหุน้ปนัผล และการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล   สบืเนื่องจากวาระที ่7 การเพิม่ทุนจดทะเบยีนดังกล่าว บรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ

ใหม ่จ านวนไมเ่กนิ 635,250,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ภายใตเ้งือ่นไขและสัดสว่นตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่เป็น

จ านวนไม่เกนิ 635,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท ส าหรับการจ่ายหุน้ปันผล และการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามวัตถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุแตล่ะประเภท ดังนี ้

  8.1    จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในจ านวนไมเ่กนิ 90,750,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  8.2   จัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมเ่พือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในจ านวนไมเ่กนิ 

  544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยสรปุดังนี ้

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

บรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ

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

บรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด

    ทัง้นี้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของ

หุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลังไมน่อ้ยกว่าเจ็ดวันท าการตดิต่อกัน แต่ไม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิตอ่กัน ก่อนวัน

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดังกลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแต่ละวัน ทัง้นี้ วันก าหนดราคา

เสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลังไมเ่กนิกวา่สามวันท าการกอ่นวันแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ รวมถงึการออกและจัดสรรหุน้เพิม่

ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในคราวเดยีวกันหรอืหลาย

คราวก็ได ้และจะเสนอขายใหบุ้คคลใดกอ่นหรอืใหท้กุกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดยีวกันก็ได ้รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย วัน

และเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกล่าว การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ

ดังกล่าวใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันทีบ่รษัิทฯ จัดประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรอืภายในวันทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แตวั่นใดจะถงึกอ่น และใหม้อี านาจลงนามในเอกสาร

และสัญญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนนิการอันจ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุใน

ครัง้นี ้รวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ทัง้นี้ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปเขา้เกณฑต์ามหมวด 1  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดราคา

เสนอขายหุน้เพิม่ทุนตามราคาตลาดในช่วงทีเ่สนอขายนั้น คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใชค้วามรอบคอบในการพจิารณาก าหนด

วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน ราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีสุ่ดตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึง่ตอ้งไม่ต ่ากวา่

ราคาตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 และเงือ่นไขในการเสนอขาย และตรวจสอบขอ้มลูเป็น

อยา่งด ีเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ โดยค านงึถงึการรักษาสทิธแิละความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

  การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหม ่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    ตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17 ก าหนดวา่ “ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการ

ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อก

โดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้…” 

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบรษัิท มจี านวน 9 ทา่น การพน้ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่นายพละ สขุเวช, นายประสัณห ์

เชือ้พานชิ, นายสมภพ  พรหมพนาพทิักษ์ 

ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอรายชือ่บุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิทได ้ตัง้แต่วันที่ 

2 ตลุาคม 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณา

คณุสมบัต ิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นตา่งๆ รวมทัง้ผลการปฏบัิตงิานในต าแหน่งหนา้ทีข่องกรรมการเป็น

รายบคุคลแลว้ จงึเห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลับ

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ และใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามรายชือ่ดังตอ่ไปนี ้
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1. นายพละ สขุเวช กรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายประสัณห ์ เชือ้พานชิ กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ 

3. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์     กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก ่ นายพละ สขุเวช นายประสณัห ์เชือ้พานชิ และ นายสมภพ 

พรหมพนาพทิักษ์ กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ และใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง  ๆ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยทัง้ 3 ทา่น เป็นผูม้คีณุสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มูลของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ มรีายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 4 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล   ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจาก

บรษัิท ในรปูของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอืน่ 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน     ไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม 

เทยีบเคยีงไดก้ับตลาดและภาพรวมของอตุสาหกรรมในธุรกจิเดยีวกัน รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่คีุณภาพไว ้

กับบรษัิท จงึเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในอัตราเดยีวกับปี 2558 – 2560 โดยเป็นค่าตอบแทนใน

รปูแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ดังนี้ 

คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ 

รายเดอืน 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 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั   เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ในอัตรา

เดยีวกับปี 2558 - 2560  ตามทีไ่ดผ้า่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการคา่ตอบแทนแลว้ 

ในปี 2560 บรษัิทไดจ้่ายค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ จ านวนรวม 4.885 ลา้นบาท รายละเอยีดปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2560 หวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่11  พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่สอบบัญชปีระจ าปีของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2561 และคา่สอบบัญชทีีเ่สนอส าหรับปี 2561 จ านวน 1,815,500 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากัด เป็นผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่สอบบัญช ีประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
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รายชือ่ผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่

1. นายขจรเกยีรต ิ  อรณุไพโรจนกลุ 3445  

2. นางสาวสกณุา    แยม้สกลุ 4906 

3. นายพสิฐิ  ทางธนกลุ 4095 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 5) ในนามของบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตอืน่ของ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด แทนได ้

การแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบัญชทีี ่4 และผูส้อบบัญชดัีงกล่าวไม่มสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท หรอื ผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ

ไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิท  

สรปุสาระส าคัญคา่สอบบัญช ี

คา่สอบบญัชกีลุม่บรษิทั 2559 2560 2561 เปลีย่นแปลง 

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

บรษัิทยอ่ย 2,414,900 3,530,750 3,558,500  8.5%

(16 บรษัิท) (18 บรษัิท) (18 บรษัิท) 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่12 พจิารณาอนมุตักิารยกเลกิตราประทบัของบรษิทั และแกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผกูพนับรษิทั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการบรหิารงานของบรษัิทฯ   

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารยกเลกิตราประทับของบรษัิท และ

แกไ้ขอ านาจกรรมการลงนามผกูพันบรษัิท เป็นดังนี ้

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคัญของบรษัิท 

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทได ้

ขอ้ 30 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท คอื  กรรมการ

สอง (2) คนลงลายมอืชือ่รว่มกนัผกูพนับรษิทัได ้

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทได ้

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้

   [ตราประทับ] 

ขอ้ 46. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี ้

  [ไมม่ตีราประทบั] 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่13 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพอืใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามการแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท 

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดอืน

ต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอื

จังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน เวลา 

และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

ขอ้ 29  คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ยสาม (3) เดอืน

ต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอื

จังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ืน่ใด โดยการก าหนดวัน เวลา 

และสถานที ่เป็นไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการอาจก าหนดให้จดัประชุมผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้โดยการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดไวใ้นเร ือ่งน ัน้ๆดว้ย 
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ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี)่เดอืนนับแตวั่นสิน้สดุของ

รอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้(1/5) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ 

(25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็

ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที ่ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน

หนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ ีการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่ (1) เดอืนนับแต่วันไดรั้บหนังสอืนัน้

จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี่)เดือนนับแต่วันสิน้สุด

ของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการ

ประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถ้ือหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ ัง้หมด 

จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผู ้

ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุร ือ่ง

และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหม้ ีการประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นั

ไดร้บัหนงัสอืน ัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู ้ถ ือหุน้ท ัง้หลายซึ่ง

เขา้ชื่อกนัหรอืผู ้ถ ือหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนัได้จ านวนหุน้

ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได ้ภายในสีส่บิหา้ 

(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน

กรณี เช่ นนี้  ให้ถือว่ า เ ป็ นการประชุ มผู ้ถ ือหุ ้นที่

คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีก

ประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามคร ัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในคร ัง้

น ัน้ใหแ้กบ่รษิทั

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่14  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ  (ถา้ม)ี 

บรษัิทฯ จะก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (Record date) ในวันที ่27 มนีาคม 2561 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ

ชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร  

โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. 

 ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอืน่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการ

ประชมุครัง้นี้ ทัง้นี้ บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุนี้ หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถ 

download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) หรอืแบบ ค. (เฉพาะกรณี

ผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com โดย

เลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เทา่นัน้ 

หรอืทา่นผูถ้อืหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้โดย

ขอ้มลูกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่แนบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้

http://www.thaisolarenergy.com/





