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รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 2/2554 
ของ 

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
_________________________________ 

 
เวลาและสถานท่ี 
 

ประชุมเมื่อวนัองัคารที ่6 กนัยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสมัมนา ชัน้ 1 อาคารส านักงานใหญ่ของ บรษิทัฯ 
เลขที ่8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดม้าเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นในครัง้นี้ และแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่ามผีูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง 
และด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมเป็นจ านวน 29 ท่าน โดยนับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 
403,160,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.63 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ข้อบังคบัของบริษัทฯ และได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้
นี้ รวมทัง้สิน้ 9 ท่าน คอื 
 

1. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง   ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ กรรมการผูจ้ดัการ
สายงานการลงทุนธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์ 

2. นายชาญชยั กุลถาวรากร   กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการก าหนด 
 ค่าตอบแทน/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานจดัการลงทุนทัว่ไป 

3. นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์   กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการสาย 
 งานธุรกจิเหลก็ และสายงานสนบัสนุนทางธุรกจิ 

4. นายเควนิ จรีาด พาแนล   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 

   ก าหนดค่าตอบแทน 
6. ผศ.พเิศษ ดร. ศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
7. นายสพุจน์ วรรณโรจน์   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
8. นายสมชยั วงศร์ตันวจิติร   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
9. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 
และไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ รวมทัง้สิน้ 4 ท่าน ดงันี้ค่ะ 
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1. นายเกยีรตชิยั พงษพาณิชย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
3. นายจริาคม ปทุมานนท ์  กรรมการ 
4. นางสาวนุชนารถ แสงชจัจ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
และไดแ้นะน าตวัแทนจากบรษิัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท ์เซอรว์สิเซส จ ากดั ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ อนั

ไดแ้ก่ คุณธนีนาถ  มณีฉาย และตวัแทนจากบรษิทั หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ คุณวชิา โตมานะ และคุณนาลวินั ชนิะผา ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ดว้ย 

 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงต่อทีป่ระชุมดว้ยการใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่

บรษิทัฯ ไดม้อบใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ เมื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ มวีาระทีจ่ะต้องลงคะแนนเสยีงทัง้สิน้ 11 วาระ 
จากทัง้หมด 12 วาระ โดยบตัรลงคะแนนไดแ้ยกไวแ้ต่ละวาระทีต่้องลงคะแนนเสยีง และขอความร่วมมอืเกีย่วกบัการลง
มตใินแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในทีป่ระชุมว่า “ถา้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามเรื่องทีน่ าเสนอ หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสยีง
ของท่านโดยใช้บตัรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้” เมื่อลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เดนิเกบ็บตัรลงคะแนน และน ามามอบใหค้ณะกรรมการตรวจนบัคะแนน อนัประกอบดว้ย 

 
1. ผูแ้ทนจากผูส้อบบญัช ีคุณธนีนาถ  มณีฉาย 
2. กรรมการอสิระ ผศ. พเิศษ ดร. ศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์และ 
3. เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คุณธญัธติา ธรรมสิกุล 

 
      คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจะสรุปคะแนนใหป้ระธานฯ เพื่อแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยหุน้ 1 หุน้ มคีะแนน
เสยีงเท่ากบั 1 เสยีง 
 

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554 และเริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ด้
แจง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณาอนุมติัรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 
 
 ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2554 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2554 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวเป็นไปตามส าเนาทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้   
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
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 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2554 โดยขอให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนทีจ่ดัให ้
 
 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเพิม่เติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหร้บัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที ่1/2554 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
 

วาระท่ี 2. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  515,000,000  บาท  เป็น 500,000,000 บาท  โดยการตดั
หุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดทีจ่ะ
ปรากฏในระเบยีบวาระที่ 4 นัน้ ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดว่าบรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้
ใหม่เพิม่ขึน้ เมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแล้วเท่านัน้ เวน้แต่หุน้ทีย่งัจ าหน่ายไม่ครบ
เป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
15,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน  515,000,000  บาท  เป็น 500,000,000 
บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เติมอกี ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน  515,000,000  บาท  เป็น 500,000,000 บาท  โดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล

จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 

 
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ 

จ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท  โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง

รายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่2. ขา้งต้น บรษิทัฯ จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4. ซึง่การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธดิงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 500,000,000   บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 500,000,000   หุน้ (หา้รอ้ยลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 500,000,000   หุน้ (หา้รอ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้ (   -   )” 

 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ 
บรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 



 

หน้า 6/18 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีติเป็นเอกฉันท ์อนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุก
ประการ 

 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  500,000,000 

บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  จ านวน 340,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีน จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  จ านวน 
340,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี้ เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบัการด าเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ซึ่งบรษิัทฯ ด าเนินการผ่านบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน 
(แบบ 53-4) ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 340,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อื
หุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล

จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
 
เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ จ านวน 340,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ดงั
รายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่4. ขา้งตน้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4. ซึง่การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธดิงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 840,000,000  บาท (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 840,000,000  หุน้ (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 840,000,000  หุน้ (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้ (   -   )” 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้
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ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีติเป็นเอกฉันท ์อนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ
ทุกประการ 

 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัปรากฏตามเอกสารทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว จ าเป็นต้องมอบหมายใหน้างสาววนัด ีกุญชรยาคง 
ประธานกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื คณะกรรมการของบรษิัท  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมาย มอี านาจในการ (1) พจิารณาก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนั
จ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิเช่น วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิรายละเอยีดการเสนอขาย 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สดุการใชส้ทิธ ิวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธ ิและขอ้ก าหนดสทิธอิื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออก
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ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้   

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ในจ านวนไม่เกิน 
280,000,000 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัปรากฏตามเอกสารทีไ่ดส้่งใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  และอนุมัติการมอบหมายอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงัรายละเอยีดขา้งต้น 
ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเพิม่เติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในจ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอยีด
เบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัปรากฏตามเอกสารทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้ม
กบัหนังสอืเชญิประชุม และอนุมตัิการมอบหมายอ านาจให้ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื
คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
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วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบรษิัทฯ จะเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน  840,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ  จ านวน 340,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ดงัทีไ่ดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัใิน
ระเบยีบวาระที ่4. ขา้งต้นนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ

เสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้จะก าหนดโดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (รายละเอยีด
ตาม (ค)) ในภายหลงั โดยจะพจิารณาจากราคาตลาดของหุน้บรษิัทฯ การส ารวจความต้องการซื้อหลกัทรพัย์ (Book 
Building) และสภาวะการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในขณะนัน้ 

(ข) อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินระเบยีบ
วาระที ่6. ขา้งตน้ 

(ค) อนุมตัมิอบหมายใหน้างสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการของ
บรษิทั และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอี านาจในการ (1) พจิารณาการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และการแต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัยท์ี่
ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต
หรอืขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  และการน าหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
- อยากทราบช่วงระยะเวลาทีจ่ะเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว 

ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ที่ปรกึษาทางการเงิน บรษิัท หลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อยู่
ระหว่างการจดัเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นเสนอใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

 
- หุน้เพิม่ทุนทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปนัน้ จะผ่าน Broker รายใดรายหนึ่งหรอือย่างไร 

ประธานฯ แจง้ว่า บรษิทั หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกั และ ม ีBroker พนัธมติร
ในการช่วยจดัจ าหน่าย 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหก้บัประชาชนทัว่ไป และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่เกนิ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน พร้อมทัง้อนุมตัิการมอบหมายอ านาจให้ประธานกรรมการ
บรษิัทฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิัท  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดงั
รายละเอยีดขา้งตน้ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให้ 
 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเพิม่เติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปมต ิดงันี้ 
 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉันท์ อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 
60,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนไม่เกนิ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน พรอ้มทัง้อนุมตักิารมอบหมายอ านาจใหป้ระธาน
กรรมการบรษิัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบรษิัท  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัของบรษิัทฯ ดงัที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิในระเบยีบวาระที่ 6. ขา้งต้น คณะกรรมการพจิารณาแล้ว
เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตักิารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ฯ จ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หน่วย ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี้ โดยไม่คดิมลูค่า 
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(ก) จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทัฯ  
ในอตัราสว่นหุน้สามญัเพิม่ทุนทีม่กีารจองซือ้ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดั
ทิง้ โดยราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ 

(ข) จ านวนไม่เกนิ 250,000,000 หน่วย จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดยราคาการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ดงักล่าว คณะกรรมการ
พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิมอบหมายให้นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการ
บรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการของบรษิัท  และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มี
อ านาจในการ (1) พจิารณาก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควร
เกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิเช่น วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิรายละเอยีดการเสนอขาย ระยะเวลาการใช้
สทิธ ิวนัสิน้สุดการใช้สทิธิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ
ขอ้ก าหนดสทิธอิื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้  

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุในระเบยีบวาระ
ที ่6 ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี้ โดยไม่คดิมลูค่า (ก) จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็น
จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย และ (ข) จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เป็นจ านวนไม่
เกนิ 250,000,000 หน่วย ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนที่มีการจองซือ้หรอืหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดยราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 
บาทต่อหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตักิารมอบหมายอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทั  และ/
หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเพิม่เติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปมต ิดงันี้ 
 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุในระเบยีบวาระที ่6 ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี้ โดย
ไม่คดิมลูค่า (ก) จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นจ านวน
ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย และ (ข) จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
เป็นจ านวนไม่เกนิ 250,000,000 หน่วย ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่มกีารจองซื้อหรอืหุ้น
สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดย
ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตักิาร
มอบหมายอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบุคคล
ทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สบืเนื่องจากการที่บรษิัทย่อยจ านวน 4 บรษิัท ของบรษิัท โซล่า 

เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บรษิัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั (“SPKR3”) 
บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 4) จ ากดั (“SPKR4”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 7) จ ากดั (“SPKR7”)  และ บรษิทั 
โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 8) จ ากดั (“SPKR8”) (“บรษิทัย่อยทัง้ 4 บรษิัท”) จะเขา้ซื้อทรพัยส์นิส าหรบัการด าเนินธุรกจิ
พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 4 โครงการ มลูค่าโครงการละประมาณ 650,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทัง้หมดไม่เกนิ 2,600,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ จะน าเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามวาระที ่7 
และใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(โดยไม่คดิมูลค่า) ตามวาระที ่8 ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ขา้งต้น เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/
หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ  ไปใหเ้งนิกูห้รอืเพิม่ทุนแก่ SPC เพื่อที ่SPC จะไดน้ าเงนิทุนดงักล่าวไปซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทั
ย่อยทัง้ 4 บรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

● บรษิทัฯ จะลงทุนผ่าน SPC ใน SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 เป็นจ านวนประมาณ 117,000,000 
บาท ในแต่ละบริษัท หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 351,000,000 บาท โดย SPC มีความประสงค์จะถือหุ้นใน 
SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 ในสดัสว่นรอ้ยละ 60.0 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 

● บรษิทัฯ จะลงทุนผ่าน SPC ใน SPKR8 เป็นจ านวนประมาณ 195,000,000 บาท โดย SPC มคีวาม
ประสงคจ์ะถอืหุน้ใน SPKR8 ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SPKR8 
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การเขา้ท ารายการดงักล่าว เมื่อค านวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั 
โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั (“SPKK1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPC ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของ SPC ครัง้ที ่25/2553 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2553 และจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของ SPKK1 ครัง้
ที ่4/2553 เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2553 เป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 83.7 (ภายใต้
สมมตฐิานว่า SPC ถอืหุน้ใน SPKK1 ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และ SPKR8 ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และ
ค านวณโดยใชง้บการเงนิรวมของบรษิทัฯ รอบบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2554) ภายใต้เกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบ
แทน ซึ่งค านวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) ดงันัน้ การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจงึเป็นการเขา้ท ารายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป  

 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้ และเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ โดย
ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวของบรษิทัฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้ม าหรือจ าหน่ายไป 
รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
 

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 5. เรือ่งท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 
 
ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเนื่องจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่13/2554 เมื่อ

วนัที ่4 สงิหาคม 2554 อนุมตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 

เดมิ เลขที ่8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
ใหม่ เลขที ่333/20 ซอยสุขุมวทิ 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110  

 
ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเสนอให้

ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5. เรื่องทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ เป็นดงันี้ 
 
“ขอ้ 5. ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร” 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการมอบ

อ านาจให้นางสาววนัดี กุญชรยาคง และ /หรือ บุคคลที่นางสาววนัดี กุญชรยาคง มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการแกไ้ข และเพิม่เตมิถ้อยค าในหนงัสอืบรคิณหส์นธใินกรณีทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัมคี าสัง่ และ/หรอื 
ค าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าวได ้



 

หน้า 16/18 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัฯ ขอ้ 5. เรื่องทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ และการมอบอ านาจตามที่
เสนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให้ 

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5. 

เรื่องทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  และการมอบอ านาจตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
 
วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ คณะกรรมการ

พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัฯ ขอ้ 3. เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของ บรษิทัฯ จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ โดยวตัถุประสงคฉ์บบัใหม่ของ  
บรษิทัฯ จะมทีัง้หมด 33 ขอ้ 
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“ขอ้ (32)  ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนทุกประเภท ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทติย ์
พลงังานลม พลงังานจากการเผาไหมว้สัดุจากการเกษตร พลงังานขยะ พลงังานน ้า เป็นตน้ 

ขอ้ (33)  ประกอบธุรกจิบรกิารรบัค ้าประกนัหนี้สนิ ความรบัผดิ และ การปฎบิตัติามสญัญาของบุคคล
อื่นรวมทัง้รับบริการค ้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไป
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง กฎหมายว่าดว้ยภาษอีากร และ กฎหมายอื่นๆ” 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้

นางสาววนัด ีกุญชรยาคง และ/หรอื บุคคลทีน่างสาววนัด ีกุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการแกไ้ข
และเพิม่เตมิถอ้ยค าในหนงัสอืบรคิณหส์นธฉิบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั มคี าสัง่ และ/หรอื 
ค าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าวได ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเหน็เพิม่เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เรื่องวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการมอบอ านาจตามที่
เสนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให้ 

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผล
จากการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย จ านวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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