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เลขที�  QTC.CS 054/2560 

 วนัที� 9 ตลุาคม 2560 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 3/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 

 2. สารสนเทศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั  

 3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 

  4. หนงัสอืมอบฉนัทะ   

  5. ประวตัิกรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 

  6. เอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 3/2560 

  7. ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

  8. แผนที�ของสถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คิวทีซ ี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มมีตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ครั -งที� 3/2560 ในวนัที� 31 ตลุาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 ชั -น 14 ถนนรัชดาภิเษก  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี - 

วาระที� 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 2/2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 2/2560 ของบริษัทจดัขึ -นเมื�อวนัที� 29 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทได้จดัทํา
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 2/2560 และได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตรงมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงได้นําขึ -นบนเว็บไซต์
ของบริษัท (http://www.qtc-energy.com) เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 2/2560 ซึ�ง
ประชมุเมื�อวนัที� 29 สงิหาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� _) 

การลงมติ:วาระนี -เป็นวาระเพื�อรับทราบจึงไมม่ีการลงมติในวาระนี - 
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เนื	องจากเรื	องตา่งๆ ที	จะพิจารณาอนมุตัิในวาระที	  2  ถึงวาระที	  3 เป็นเรื	องที	เกี	ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ	มทนุต่อ
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงันั <น หากมีวาระใดวาระหนึ	งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที	ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื	นซึ	งมี
ความเกี	ยวเนื	องกันและเป็นเงื	อนไขซึ	งกันและกันที	ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื	นที	มีความ
เกี	ยวเนื	องกนัและเป็นเงื	อนไขซึ	งกนัและกนักบัวาระที	ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที	ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที� 2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:เพื	อให้บริษัทมีความพร้อมในสว่นของเงินทนุสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงได้
อนมุตัิการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ	มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ	งประกอบด้วย 

Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท ซึ	งไมเ่ป็นการเสนอขายหุ้นที	ออกใหม่
ในราคาตํ	ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื <อขายถวัเฉลี	ยถ่วงนํ <าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ย้อนหลงั 
7 วนัทําการ ก่อนวนัที	คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื	อขออนมุตัิให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ	มทนุ (ระหวา่ง
วนัที	 29 สงิหาคม 2560 ถึงวนัที	 6 กนัยายน 2560) ซึ	งเทา่กบัหุ้นละ 13.004 บาท โดยบริษัทจะต้องดําเนินการเพิ	มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจํานวน 70,000,000 หุ้น จากทนุจดทะเบียนจํานวน 359,240,725 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 429,240,725 บาท โดยการ
ออกหุ้ นสามัญเพิ	มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้ น มูลค่าที	ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ	งที	ส่งมาด้วยลําดับที	  
2 - 3 

และสบืเนื	องจากการเพิ	มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื	องทนุจดทะเบียน
เพื	อให้สอดคล้องกบัการเพิ	มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว เป็นดงัตอ่ไปนี < 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 429,240,725  บาท (สี	ร้อยยี	สบิเก้าล้านสองแสนสี	หมื	นเจ็ดร้อยยี	สบิห้าบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น 429,240,725 หุ้น (สี	ร้อยยี	สบิเก้าล้านสองแสนสี	หมื	นเจ็ดร้อยยี	สบิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ	งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น:   

หุ้นสามญั 429,240,725 หุ้น (สี	ร้อยยี	สบิเก้าล้านสองแสนสี	หมื	นเจ็ดร้อยยี	สบิห้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ 

1) การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อ
เสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ และนําหุ้นสามญัดงักลา่วเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 
และ  

3) การมอบอํานาจให้นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบคุคลที� นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมาย ให้มีอํานาจพิจารณากําหนด
เงื�อนไขและรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั 
รวมทั Oงมีอํานาจในการ (Q) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั (S) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นเกี�ยวกบัออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลในวงจํากดั ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนญุาตใดๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง (V) การนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (W) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อบคุคลใน
วงจํากดั 

การลงมติ:มติในวาระนี Oต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนเสียงทั Oงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:สบืเนื�องจากการที�บริษัทจะมีการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 70,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจํานวน 359,240,725 บาทเป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 70,000,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 
70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ 
นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท มลูค่ารวม 910,000,000 บาท ซึ�งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที�  ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซื Oอขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ Oาหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ระหวา่งวนัที� 29 สงิหาคม 2560 ถึงวนัที� 6 กนัยายน 2560) ซึ�ง
เทา่กบัหุ้นละ 13.004 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 - 3 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 
70,000,000 หุ้น มุลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) คือ Mr. Phoukhaokham 
Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท มลูคา่รวม 910,000,000 บาท ซึ�งไมเ่ป็นการเสนอขายหุ้นที�
ออกใหมใ่นราคาตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.72/2558 กําหนด โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซื -อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ -าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ย้อนหลงั 7 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ระหวา่งวนัที� 29 สงิหาคม 2560 ถึงวนัที� 6 กนัยายน 2560) ซึ�ง
เทา่กบัหุ้นละ 13.004 บาท 

ทั -งนี - การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้แก่ คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ จะ
สามารถทําได้เมื�อบริษัทได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การลงมต:ิมติในวาระนี -ต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 4. เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื�อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที�จะแตง่ตั -งบคุคล
อื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครั -งนี - โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบ
ใดแบบหนึ�ง และยื�นตอ่บริษัท กอ่นเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึ�งแตง่ตั -งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง ตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดับที� 4 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 3/2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงั
มีรายชื�อและรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 5 เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ�ง บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 3/2560 (Record Date) ในวนัที� 22 กนัยายน 
2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที�แก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 25 กนัยายน 2560 

ในการนี - เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ -นบริษัทใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นและ/หรือ ผู้ รับ
มอบฉนัทะโปรดนําเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 6 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
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ทั -งนี -เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรุณาศึกษาหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 7 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายเกริกไกร จีระแพทย์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 หมายเหต ุ: - บริษัทจะแสดงรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 3/2560 ภายใน 14 วนัหลงัจากประชมุเสร็จ บน  website : 
www.qtc-energy.com 

สาํนกัเลขานกุารบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ตอ่ 299 















































 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 
 

 

1/23  
 
 

ที่ QTC 048/2560  

8 กนัยายน 2560 

เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 
2560 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.00 บาท ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(“Private Placement” หรือ “PP”) โดยจะมีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 ในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไปนัน้ 

ข้อมลูรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั อนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 
มีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

รายละเอียดของหุ้นท่ีเสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด จ านวน 
70,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.39 ของ
หุ้นสามญัที่ช าระแล้วของบริษัทภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั และคิดเป็นร้อยละ 19.39 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดภายใน  
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ภายหลงัจากที่การด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผลส าเร็จ 

1. บริษัทได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ่มทนุจดทะเบียน
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัด้วยคะแนน
เสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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2. บริษัทได้ รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

ประเภทผู้ลงทนุท่ีจะได้รับการเสนอขาย : - นกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติลาว 1 ราย และสญัชาติ
ไทย 1 ราย 

- นกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติลาวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัท และไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

- นกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัท มีความสมัพนัธ์กบับริษัทโดยเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในจ านวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
2.06 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท 

วิธีการเสนอขายและการจดัสรร : การก าหนดรายละเอียดในการเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ซึง่ได้แก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/
หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองจ านวนหุ้น ราคา และ
เง่ือนไขที่เก่ียวข้อง มาจากการเจรจาตกลงกนัของคู่สญัญา โดยบริษัทจะ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัได้ ก็ตอ่เมื่อ 

1. บริษัทได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ่มทนุจดทะเบียน
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัด้วยคะแนน
เสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

2. บริษัทได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคา
ตลาด 

: - ใช้วิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคา
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจน ซึ่งต้องยื่นขอนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
จ ากดัตอ่ไป 
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- ราคาเสนอขายหุ้นละ 13.000 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 
0.03 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
ของหุ้ นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อขอ
อนุมตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยราคาตลาดของ
หุ้นสามญัดงักลา่วมีราคาหุ้นละ 13.004 บาท ทัง้นีก้ารก าหนด
ส่วนลดจากราคาตลาดนัน้  มาจากการเจรจาต่อรอง ซึ่ ง
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทแล้ว 
และเห็นวา่การก าหนดสว่นลดจากราคาตลาดในอตัราดงักลา่วมี
ความเหมาะสม 

ความเสี่ยงจากการที่ที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้ นค รั ง้ที่  3/2560 ห รือส านักงาน 
ก.ล.ต. ไม่อนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

: ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 หรือส านกังาน ก.ล.ต. 
ไมอ่นมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั
ในครัง้นี ้และบริษัทไม่สามารถใช้แหล่งเงินทุนจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 
QTC-W1 และเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อช าระค่าหุ้นสามญัของ 
บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ("GEPT”) และบริษัท 
แอล โซลาร์ 1 จ ากดั (“L Solar 1”) รวมถึงหุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุของ 
GEPT ได้ บริษัทอาจมีความเสีย่งที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L 
Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT และอาจถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากการผิดสญัญาดงักล่าว ทัง้นีห้ากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว
ขึน้บริษัทจะด าเนินการเจรจากบัคู่สญัญาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิด
ขึน้กบับริษัท 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากดั 

บคุคลที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้ได้แก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ 
ตนัติพจน์ (“บคุคลในวงจ ากดั”) ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โดยบคุคลดงักลา่วได้ชกัชวนกนัเพื่อลงทนุใน
หลกัทรัพย์ของบริษัทในครัง้นี ้ดงันัน้การด าเนินการดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เร่ือง ก าหนดลักษณะความสมัพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการ
ปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ส าหรับจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีแตล่ะทา่นจะได้รับจดัสรรนัน้ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บคุคลที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักลา่วมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดงันี ้

2.1 Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 

ช่ือบคุคล : Mr. Phoukhaokham Pravoraxay  
สญัชาติ : ลาว 
ที่อยู ่ : Khokyai Village, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริหารบริษัท Saysettha Construction Co., Ltd. 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

2.2 นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 

ช่ือบคุคล : นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : 65 ซอยจดัสรร ถ.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน : ผู้บริหาร บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากดั 

กรรมการ บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ากดั  
กรรมการ บริษัท เมดิไทม์ จ ากดั  
กรรมการ บริษัท แอคทิฟ อโกร จ ากดั  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นจ านวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 2.06 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท 

ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ 
ตนัติพจน์ คณะกรรมการได้ด าเนินการด้วยความระมดัระวงั และเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท อีกทัง้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทโดยการน าเงินทนุเข้ามาในบริษัทเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการ
ลงทนุในปัจจบุนั แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในโครงการในอนาคต รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นวา่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนกัธุรกิจที่ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ที่มี
ความกว้างขวาง มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซึ่ง เป็นประโยชน์แก่บริษัทในการแนะน าลกูค้าที่มีความ
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ต้องการซือ้หม้อแปลงไฟฟ้าหรือแนะน าโครงการลงทนุในประเทศลาวในอนาคต ดงันัน้การมี Mr. Phoukhaokham Pravoraxay มาเป็นผู้
ถือหุ้นในบริษัทอาจช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าและการลงทนุในประเทศลาว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจของบริษัท  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการเห็นว่านายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์ เป็นนกัลงทุนที่มีการลงทนุในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู้ที่มีความ
กว้างขวาง และเป็นท่ีรู้จกัของนกัธุรกิจจ านวนมาก ซึง่อาจสามารถแนะน าลกูค้าหรือโครงการลงทนุให้แก่บริษัทตอ่ไปในอนาคตได้เช่นกนั 

 เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลในวงจ ากัดจะสามารถลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้จริง คณะกรรมการได้ก าหนดให้บุคคลใน

วงจ ากดัสง่มอบเงินมดัจ าจ านวน 80,000,000 บาท ให้แก่บริษัทภายในวนัที่ 14 กนัยายน 2560 หากบริษัทไม่ได้รับเงินมดัจ าดงักลา่วภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ให้บริษัทจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดัและการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงยกเลิกการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

3/2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อเสนอขายสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตอ่บคุคลในวงจ ากดัและการด าเนินการอื่นๆ 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2560 บริษัทได้รับเงินมดัจ าจ านวน 80,000,000 บาท ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นี ้จากบคุคลในวงจ ากดัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับเงินมดัจ าดงักลา่ว บริษัทมีเง่ือนไขในการคืนเงินมดัจ าดงันี  ้

- บริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

- บริษัทไมไ่ด้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

3. ความสัมพนัธ์กับบุคคลในวงจ ากัด 

นอกเหนือจากที่นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ เป็นผู้ ถือหุ้นในจ านวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ของบริษัท บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับคุคลในวงจ ากดั  

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

ส าหรับแผนการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุดงักลา่วนัน้ บริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุใน
ปัจจุบนั แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในโครงการในอนาคต รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจดงันี ้
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1) แหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั  

ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั ได้แก่ โครงการ Minbu ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ไม่ครบถ้วน และ/
หรือในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วน และโครงการ L Solar 1 ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหา
เงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดของแผนการใช้เงินดงันี ้

รายการ จ านวนเงิน ระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงิน 
1.1) เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT  63.24 ล้านบาท ภายในปี 2560 
1.2) เงินคา่หุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุของ GEPT  4.51 ล้านบาท ภายในปี 2560 
1.3) เงินส าหรับช าระคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1  272.09 ล้านบาท ภายในปี 2560 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือแสดงความสนใจในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจากสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง ส าหรับการช าระค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 วงเงินรวม 272 ล้านบาท โดยความส าเร็จของการจดัหาเงินกู้ ขึน้อยู่กบัผล
ของการตรวจสอบกิจการและการอนมุตัิของสถาบนัการเงินในประเทศดงักลา่ว  ซึ่งในปัจจุบนั สถาบนัการเงินอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ 

หากบริษัทไม่สามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ และบริษัทไม่มีการส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนัดงักล่าวแล้ว 
บริษัทอาจมีความเสีย่งที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT และอาจถกูฟ้องร้องเรียก
คา่เสยีหายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทจะสามารถน าเงินท่ีบริษัทได้ส ารองส าหรับโครงการลงทนุใน
ปัจจบุนัไปเป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

2) แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและยงัไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ก าลงัผลิตตามสญัญารวม 6.64 เมกะวตัต์ และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัผลิตตามสญัญารวม 32.27 เมกะวตัต์ โดยในเบือ้งต้นนัน้ บริษัทคาด
วา่จะเข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของทัง้สองโครงการ ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้น บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการ
เงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ลงทนุทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท และ 320.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ความคืบหน้าของ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงูที่บริษัทจะเข้าลงทนุในอนาคต โดยบริษัท
คาดวา่จะสามารถเข้าลงทนุได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 หากบริษัทได้เข้าเจรจาและบรรลขุ้อตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กบัผู้ขาย รวมถึงได้รับการอนมุตัิการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  และบริษัทคาดวา่จะ
ได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราประมาณร้อยละ 8.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และประมาณร้อยละ 10.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

ทัง้นี ้เงินลงทนุจ านวนไมเ่กิน 320.00 ล้านบาทส าหรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการ
ประมาณการของเงินสว่นทนุท่ีบริษัทจะต้องลงทนุเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโครงการดงักลา่วจะจดัหาเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเพิ่มเติมตามอตัราสว่นหนีต้อ่ทนุประมาณ 4 เทา่ ซึง่ปัจจบุนัยงัไมม่ีการเจรจากบัสถาบนัการเงิน 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินกู้ ยืมดงักลา่วจากสถาบนัการเงินได้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทจะเข้าลงทุนดงักลา่ว เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง เป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีเสถียรภาพแล้ว และโครงการมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความชัดเจน นอกจากนี ้โครงการดังกล่าว มี
สถานะการพฒันาที่ตา่งกนัออกไป บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องระดมทนุส าหรับพฒันาโครงการทัง้หมดในรอบเดียว และสามารถทยอย
ระดมทนุเพื่อพฒันาโครงการได้ 

3) เงินทนุสว่นที่เหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทจะใช้เงินทุนส่วนที่เหลือเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าที่ให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราที่ไม่ต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
(WACC) ของบริษัท ณ ขณะที่เข้าลงทนุ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ช่วงร้อยละ 6.00 – 7.00  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 675.68 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 582.14 ล้านบาท คิด
เป็นเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจ านวน 93.53 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีวงเงินหนีส้นิระยะสัน้คงเหลอืกบัสถาบนัการเงินที่สามารถเบิกใช้ได้
อีกจ านวน 465.66 ล้านบาท โดยวงเงินดงักลา่วมีไว้เพื่อเบิกใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนเท่านัน้ ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นว่า
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทมคีวามเพียงพอและหากบริษัทมีเงินทนุเพิ่มเตมิส าหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน บริษัทจะสามารถลดการ
เบิกใช้และคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากการเบิกใช้วงเงินดงักลา่วได้ 

ทัง้นี ้ เมื่อรายละเอียดของโครงการและมลูค่าเงินลงทุนมีความชดัเจน รวมถึงบริษัทตดัสินใจที่จะเข้าลงทุนในโครงการใดๆ แล้ว 
บริษัทจะด าเนินการขออนมุตัิการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 ตอ่ไป  
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ทัง้นี ้ข้อมลูโครงการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูเบือ้งต้นซึง่บริษัทอยูร่ะหวา่งการศกึษาเพื่อพิจารณาเข้าลงทนุจึงอาจมีการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ก าลงั
การผลติตามสญัญารวม 6.64 เมกะวตัต์ ในประเทศไทย 

(2) งบประมาณที่ ค าด ว่ าจะใ ช้ ใน
เบือ้งต้น 

: ไมเ่กิน 210 ล้านบาท โดยพิจารณาจากสดัสว่นท่ีบริษัทคาดว่าจะลงทนุ ซึ่งอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมด 

(3) งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้อง
ใช้เพื่ อให้โครงการสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่บริษัท 

: โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) 
ก าลงัการผลิตตามสญัญารวม 6.64 เมกะวัตต์ ซึ่งเร่ิมทยอยด าเนินการเชิง
พาณิชย์ตัง้แตปี่ 2559 โดยโครงการสดุท้ายเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์วนัที่ 30 
ตลุาคม 2559 และมีระยะเวลาโครงการ 25 ปีนบัจาก วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ บริษัทจะเข้าซือ้โครงการดงักลา่วด้วยเงินลงทนุไม่เกิน 210 ล้านบาท 
ทัง้นี ้จากผลการศึกษาเบือ้งต้น คาดว่าแหลง่เงินทนุของโครงการดงักลา่วจะ
มาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัใน
ครัง้นี ้ซึง่ตวัเลขดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงตามผลการศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการและการเจรจาราคากบัผู้ขาย 

(4) สถานะและความคืบหน้าของ
โครงการ 

: เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยโครงการสดุท้ายเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์
วนัท่ี 30 ตลุาคม 2559 

(5) ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ   : - ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ  
แนวทางแก้ไข:  ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟพลงังาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาบริษัทจะน าความเสี่ยง
ดงักล่าวมาพิจารณาในการเจรจาต่อรองเพื่อก าหนด
มลูคา่ราคาซือ้ขายของโครงการ นอกจากนี ้ บริษัทจะ
ศึกษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษาด้าน
เทคนิค/  วิศวกร เพื่อ  (1)  ประเมินค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ และ (2) 
ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ  
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- ความเสีย่งจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสือ่มสภาพเร็วกวา่ที่คาดการณ์  
แนวทางแก้ไข: ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟพลงังาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา บริษัทจะน าความเสี่ยง
ดงักล่าวมาพิจารณาในการเจรจาต่อรองเพื่อก าหนด
มลูค่าราคาซือ้ขายของโครงการ นอกจากนี  ้ บริษัทจะ
ศึกษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษาด้าน
เทคนิค/ วิศวกร เพื่อให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและ
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการ 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลติตามสญัญารวม 32.27 
เมกะวตัต์ ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

(2) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ใน
เบือ้งต้น 

: ไมเ่กิน 320 ล้านบาท โดยพิจารณาจากสดัสว่นท่ีบริษัทคาดวา่จะลงทนุ ซึง่อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมด 

(3) งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้อง
ใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่บริษัท 

: โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิตรวม 32.27 เมกะวตัต์ 
แบง่เป็นโครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1.5 เมกะวตัต์  และโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนา 30.77 เมกะวัตต์ โดยแต่ละโครงการมีระยะเวลา
โครงการ 20 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ จะต้องใช้เงินลงทนุสว่น
ทนุทัง้หมดไมเ่กิน 320 ล้านบาท ทัง้นี ้จากผลการศกึษาเบือ้งต้น คาดว่าแหลง่
เงินทุนของโครงการดงักลา่วจะมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี  ้ซึ่ งตัวเลขดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการเจรจา
ราคากบัผู้ขาย  

(4) สถานะและความคืบหน้าของ
โครงการ 

: โครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1.5 เมกะวตัต์  และโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการพฒันา 30.77 เมกะวตัต์  

(5) ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ   : - ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
แนวทางแก้ไข:  ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นบริษัทจะน าความเสี่ยง
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ดงักล่าวมาพิจารณาในการเจรจาต่อรองเพื่อก าหนด
มลูค่าราคาซือ้ขายของโครงการ นอกจากนี ้ บริษัทจะ 
(1) ด าเนินการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นที่เช่ือถือได้ (2) ค านวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) และ (3) 
ศึกษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ใน
การลงทนุโดยละเอียด โดยจดัให้มีที่ปรึกษาด้านตา่งๆ 

- ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ  
แนวทางแก้ไข: ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟพลงังาน

แสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทจะน าความเสี่ยง
ดงักล่าวมาพิจารณาในการเจรจาต่อรองเพื่อก าหนด
มลูค่าราคาซือ้ขายของโครงการ นอกจากนี  ้ บริษัทจะ
ศึกษาข้อมลู (Due Diligence) และความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษาด้าน
เทคนิค/  วิศวกร เพื่อ  (1)  ประเมินค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ (2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทนุ (Feasibility Study (3) 
ให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขัน้ตอนการ
พฒันาโครงการ/ ก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ 

- ความเสี่ยงเร่ืองค่าก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะการลงทุนที่อยู่ใน
ตา่งประเทศ อาจจะมีคา่ใช้จ่ายสว่นเกินท่ีอาจเกิดขึน้ได้  
แนวทางแก้ไข:  ส าหรับโครงการที่ได้เ ร่ิมก่อสร้างแล้ว บริษัทจะน า

ความเสี่ยงดังกล่าวมาพิจารณาในการเจรจาต่อรอง
เพื่อก าหนดมลูค่าราคาซือ้ขายของโครงการ ส าหรับ
โครงการที่ยงัไม่ได้เร่ิมก่อสร้าง บริษัทจะเข้าไปมีส่วน
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ร่วมในการจดัเตรียมสญัญาก่อสร้างให้มีความชดัเจน
และรัดกุมในประเด็นที่ส าคญัต่างๆ เช่น ขอบเขตของ
งาน ราคา เง่ือนไขการช าระคา่งวดก่อสร้าง ระยะเวลา
ก่อสร้าง การรับประกนัผลงาน และบทปรับตา่งๆ 

- ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  การลงทนุที่เงินทุน
เป็นสกลุหนึง่และมีรายรับเป็นอีกสกลุหนึง่ 
แนวทางแก้ไข:  บริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก่อสร้าง

โครงการให้เป็นเงินสกุลเดียวกบัเงินทนุ และรายได้ให้
มากที่สุด อีกทัง้ยังสามารถใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
ประเภทตา่งๆ เพื่อลดความเสีย่งของความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น 

- ความเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ ซึง่
จะสง่ผลให้การพฒันาโครงการไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
แนวทางแก้ไข:  บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ ยืมดังกล่าวจาก

สถาบนัการเงินได้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่บริษัทจะเข้าลงทนุดงักลา่ว เป็นโครงการ
ที่ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง เป็นประเทศที่มีสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองที่มี เสถียรภาพแล้ว และ
โครงการมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความ
ชดัเจน โครงการดงักลา่ว มีสถานะการพฒันาที่ตา่งกนั
ออกไป บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องระดมทนุส าหรับพฒันา
โครงการทัง้หมดในรอบเดียว และสามารถทยอยระดม
ทนุเพื่อพฒันาโครงการได้ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
1. การลดลงของสดัสว่นการถือ

หุ้น(Control Dilution) 
=  (จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี)้/(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี)้ 
=  70,000,000/(270,007,700+70,000,000) 
= 70,000000/340,007,700 
= ร้อยละ 20.591 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการคาํนวณ 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย2)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=  (13.004-13.003)/13.004  

= ร้อยละ  0.00683 

3. การลดลงของกําไรตอ่หุ้น 

(Earning Per Share 
Dilution) 

ไมส่ามารถคํานวณได้เนื;องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานติดลบ 

หมายเหต ุ
1. หากคํานวณ Control Dilution จากจํานวนหุ้นที;ออกและเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 70,000,000 หุ้น จํานวนหุ้นที;บริษัทจะออกและเสนอขายต่อ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด จํานวน 20,910,475 หุ้น จํานวนหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ QTC-W1 จํานวน 82,893 หุ้น และจํานวนหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อกลุ่มนกัลงทนุ ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ;มพงศ์พนัธุ์ Mr. Thatnakone 
Thammavong และ Mr. Chantanome Phommany จํานวนรวม 70,000,000 หุ้น ในปี 2559 Control Dilution จะเทา่กบัร้อยละ 44.60  

2. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุ้นที;เสนอขายครั aงนี a) / (จํานวนหุ้น paid-up + 
จํานวนหุ้นที;เสนอขายครั aงนี a) 

3. หากคํานวณ Price Dilution จากมูลค่าของหุ้นที;บริษัทจะออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด จํานวน 70,000,000 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 13.00 บาท ชําระ

แล้ว มูลค่าของหุ้นที;บริษัทจะออกและเสนอขายต่อบริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด จํานวน 20,910,475 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 
12.00 บาท มูลค่าของหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 จํานวน 82,893 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 10.00 บาท และ
มูลค่าของหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อกลุ่มนกัลงทนุ ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ;มพงศ์พันธุ์ Mr. Thatnakone Thammavong และ Mr. Chantanome 
Phommany จํานวนรวม 70,000,000 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 4.70 บาท ในปี 2559 Price Dilution จะเทา่กบัร้อยละ  -34.67 

จากตารางข้างต้นผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นที;เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดในครั aงนี a ได้แก่ 
ผลกระทบในด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ซึ;งเท่ากบัร้อยละ 20.59 อย่างไรก็ดี หากคํานวณ Control Dilution 
จากจํานวนหุ้นที;ออกและเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 70,000,000 หุ้น จํานวนหุ้นที;บริษัทจะออกและเสนอขายตอ่บริษัท ล็อกซ
เล่ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด จํานวน 20,910,475 หุ้น จํานวนหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อผู้ ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-Wc จํานวน 82,893 หุ้น และจํานวนหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อกลุ่มนกัลงทุน ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ;ม
พงศ์พนัธุ์ Mr. Thatnakone Thammavong และ Mr. Chantanome Phommany จํานวนรวม 70,000,000 หุ้น ในปี 2559 Control 
Dilution จะเทา่กบัร้อยละ 44.60 

สําหรับผลกระทบในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) จะเท่ากบัร้อยละ 0.0068 ทั aงนี a หากคํานวณ Price Dilution จาก
มลูคา่ของหุ้นที;บริษัทจะออกและเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 70,000,000 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 13.00 บาท มลูค่าของหุ้นที;บริษัท
จะออกและเสนอขายตอ่บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ลีโอนิคส์ จํากดั จํานวน 20,910,475 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 12.00 บาท 
มลูค่าของหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายต่อผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ QTC-Wc จํานวน 82,893 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 10.00 บาท 
และมลูคา่ของหุ้นที;บริษัทได้ออกและเสนอขายตอ่กลุม่นกัลงทนุ ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ;มพงศ์พนัธุ์ Mr. Thatnakone Thammavong และ Mr. 
Chantanome Phommany จํานวนรวม 70,000,000 หุ้น ที;ราคาหุ้นละ 4.70 บาท ในปี 2559 Price Dilution จะเทา่กบัร้อยละ  -34.67 
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ทัง้นี ้ถึงแม้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบดงักลา่วจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราประมาณร้อยละ 8.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ในประเทศไทย และประมาณร้อยละ 10.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จึงคาดว่าอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ ดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ต้นทนุเงินทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (WACC) ของบริษัทท่ีช่วงร้อยละ 6.00 – 7.00  

นอกจากนี ้บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ลกัษณะธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่
สงูนกั และมีกระแสเงินสดคอ่นข้างสม ่าเสมอ อีกทัง้การเข้าลงทนุในธุรกิจดงักลา่วจดัเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัธุรกิจที่มีศกัยภาพใน
การสร้างผลตอบแทนที่มัน่คงในระยะยาว ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในกรณีที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงความเสีย่งของประเทศที่จะเข้าลงทนุ ในกรณีของ
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ พบว่าประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่คอ่นข้างมีเสถียรภาพแล้ว จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงเห็นวา่โครงการดงักลา่ว เป็นโครงการท่ีนา่สนใจเข้าไปลงทนุ  

6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่ส าคัญที่ท ากับบุคคลในวงจ ากดั 

-ไมม่ี- 
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7. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น
ก่อน 

ร้อยละ 

  

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น
หลัง 

ร้อยละ การเสนอขาย การเสนอขาย 

หุ้นเพิ่มทุน หุ้นเพิ่มทุน 

1 กลุ่มนักลงทุน     1 กลุ่มนักลงทุน     

  1.1 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 14.61   1.1 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 11.78 

  1.2 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 14.61   1.2 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 11.78 

  1.3 นายสถิตย์ ลิม่พงศ์พนัธุ์ 20,000,000 6.87   1.3 นายสถิตย์ ลิม่พงศ์พนัธุ์ 20,000,000 5.54 

  รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 105,000,000 36.09   รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 105,000,000 29.09 

2 น.ส. แคทรียา บเีวอร์ 31,993,300 11.00 2 
Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/
หรือ นายพรีณัฏฐ์ ตนัติพจน์ 

76,000,000 21.06 

3 กลุ่มนายพลูพพิฒัน์ตนัธนสิน     3 น.ส. แคทรียา บเีวอร์ 31,993,300 8.86 

  3.1 น.ส.ศศิกาญจน์  ตนัธนสนิ 22,000,000 7.56 4 กลุ่มนายพลูพพิฒัน์ตนัธนสิน     

  3.2 นายพชัรพงศ์  ตนัธนสนิ 716,000 0.25   3.1 น.ส.ศศิกาญจน์  ตนัธนสนิ 22,000,000 6.10 

  3.3 นางอลศิรา  เจริญวานิช 602,600 0.21   3.2 นายพชัรพงศ์  ตนัธนสนิ 716,000 0.20 

  3.4 นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ 598,600 0.21   3.3 นางอลศิรา  เจริญวานิช 602,600 0.17 

  รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่ม 23,917,200 8.22   3.4 นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ 598,600 0.17 

  นายพลูพพิฒัน์ตนัธนสิน       รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่ม 23,917,200 6.63 

4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000 6.53   นายพลูพพิฒัน์ตนัธนสิน     

5 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 17,019,702 5.85 5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000 5.26 

6 นายวิชยั วชิรพงศ์ 12,395,900 4.26 6 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 17,019,702 4.72 

7 นาย นวพล สวนใจเย็น 9,960,500 3.42 7 นายวิชยั วชิรพงศ์ 12,395,900 3.43 

8 นาย วิชาญ วชิรพงศ์ 9,766,600 3.36 8 นาย นวพล สวนใจเย็น 9,960,500 2.76 

9 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 7,394,900 2.54 9 นาย วิชาญ วชิรพงศ์ 9,766,600 2.71 

10 นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์ 6,000,000 2.06 10 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 7,394,900 2.05 

11 Mr. Phoukhaokham Pravoraxay  0 0.00         

12 อื่นๆ 48,470,073 16.66 11 อื่นๆ 48,470,073 13.43 

  รวม 290,918,175 100.00   รวม 360,918,175 100.00 

 
 

8. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

-ไมม่ี- 
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9. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

9.1 บริษัทต้องได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน  

9.2 บริษัทต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคล
ในวงจ ากดั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

ในปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงขยายธุรกิจ โดยที่ผ่านมาในปี 2560 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของ
บริษ ัท  ค รั ง้ ที ่ 1/2560 และที ่ประช ุมว ิสามญัผู้ถ ือหุ้นของบริษ ัท  ค รั ง้ ที ่ 2/2560 ได้ม ีมต ิอนมุ ตั ิให้บ ริษ ัท  ค ิวท ีซี  
โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั (“QTCGP”) เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียนมาร์ 
(“Minbu”)  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ของ L Solar 1 ที่จงัหวดัปราจีนบรีุ ตามล าดบั  

นอกจากนี ้ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยยงัอยู่ในระหว่างศกึษาและพิจารณาการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอีกหลาย
โครงการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย  และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยหากบริษัทและบริษัทย่อยตดัสินใจเข้าลงทนุในโครงการลงทนุที่
ก าลงัศึกษาอยู่เหลา่นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีความจ าเป็นที่จะต้องจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม  

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความต้องการเงินทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว โดยในกรณีของโครงการที่ได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วและยงัอยู่ในระหว่างการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมนัน้ ในขณะนีย้งัคงมีความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทนุได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา โดยในกรณีของโครงการ Minbu นัน้ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่
บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ไม่ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงิน และ/หรือในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินกู้ จากสถาบนั
การเงินได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงิน  ส าหรับในกรณีของโครงการ L Solar 1 นัน้ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วนความต้องการใช้เงิน   

ทัง้นี ้เพื่อพิจารณาถึงความคืบหน้าในการด าเนินการจดัหาแหลง่เงินทนุ จะเห็นได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบนั ราคาของหุ้น
สามญัของบริษัทจะยงัคงสงูกวา่ราคาใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 อยา่งไรก็ดี เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ QTC-
W1 มีอาย ุ1 ปี ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจึงยงัคงมีเวลาที่จะใช้สิทธิได้อีกในปี 2561 ในขณะที่บริษัทมีความต้องการเงินทุน



 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 
 

 

16/23  
 
 

บางสว่นเพื่อน ามาช าระค่าหุ้นสามญัและหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ  GEPT ซึ่งเป็นผู้พฒันาโครงการ Minbu ภายในในปี 2560 
นอกจากนี ้ในปัจจุบนัการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อจดัหาเงินกู้มาใช้ในโครงการ Minbu และ L Solar 1 นัน้ ยงัคงอยู่ใน
ระหวา่งด าเนินการ 

โดยเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือแสดงความสนใจในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ส าหรับการช าระค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 วงเงินรวม 272 ล้านบาท โดยความส าเร็จของการ
จดัหาเงินกู้ขึน้อยู่กบัผลของการตรวจสอบกิจการและการอนมุตัิของสถาบนัการเงินในประเทศดงักลา่ว ซึ่งในปัจจุบนั สถาบนั
การเงินอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานะของกิจการ 

หากบริษัทไม่สามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ และบริษัทไมม่ีการส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั
ดงักลา่วแล้ว บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT และ
อาจถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทจะสามารถน าเงินที่บริษัทได้ส ารองส าหรับ
โครงการลงทนุในปัจจบุนัไปเป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

ส าหรับโครงการที่ยงัอยู่ในระหว่างศึกษาและพิจารณาการลงทนุนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจ าเป็นที่จะต้องมีความ
พร้อมของเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินดงักล่าว เพื่อโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ใน
อนาคต 

ทัง้นี ้ภายใต้ข้อจ ากดัด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และสถานการณ์ทางด้านตลาดทนุที่มีความผนั
ผวนสงูในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมหรือนกัลงทนุทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ
นัน้ยงัมีความไมแ่นน่อน ขณะเดียวกนั ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทได้ติดตอ่กบันกัลงทนุหลายราย และปรากฎว่ามีนกัลงทนุบางราย 
ได้เลง็เห็นถึงศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้แสดงความสนใจที่จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในราคาที่
ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจบุนัของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นวา่การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแก่บคุคลดงักลา่ว ถือเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับบริษัทในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั เตรียมความพร้อม
ส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
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10.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
เดิม หรือเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป เนื่องจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกน่ักลงทนุท่ีมีศกัยภาพด้าน
เงินทนุท่ีมีความสนใจที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ท าให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทนุตามจ านวนที่
ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสัน้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และ
สถานการณ์ทางด้านตลาดทนุที่มีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาที่ผา่นมา ซึง่ท าให้การระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม หรือให้กับประชาชนให้ประสบความส าเร็จนัน้ยงัมีความไม่แน่นอน ดงันัน้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากัด
ดงักลา่วจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทนุเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัการขยายธุรกิจของบริษัท 

10.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น   

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนัจ านวนไม่
เกิน 339.84 ล้านบาท หรือ ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่จากการศกึษา
เบือ้งต้น บริษัทคาดวา่จะมีความต้องการเงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ลงทนุทัง้หมดจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท และ 320.00 ล้าน
บาท ตามล าดบั หรือ ใช้เป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ส าหรับการน าไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนันัน้ ปัจจุบนั โครงการ Minbu และ
โครงการ L Solar 1 เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้รับการอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ขายแล้ว โดยบริษัทคาด
วา่ ในปี 2560 บริษัทจะมีความต้องการเงินทนุส าหรับทัง้สองโครงการเป็นจ านวนไมเ่กิน 339.84 ล้านบาท   

ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจดัหาเงินทนุ ส าหรับโครงการ Minbu นัน้คาดวา่จะได้รับเงินทนุบางสว่นจาก
การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 อยา่งไรก็ดี เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ QTC-W1 มีอาย ุ1 ปี โดยในปีนี ้มีวนัใช้
สทิธิเหลอืเพียงสองครัง้ คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนกนัยายน และธนัวาคม และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจึงยงัคงมีเวลาที่จะ
ใช้สิทธิได้อีกในปี 2561 จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่สามารถจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนดงักล่าวได้ครบถ้วนตามความ
ต้องการใช้เงินในปี 2560 นอกจากนี ้ปัจจบุนั การเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อจดัหาเงินกู้มาใช้ในโครงการ Minbu และ L Solar 
1 นัน้ ยงัคงอยูใ่นระหวา่งด าเนินการซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะต้องใช้เงินทนุดงักลา่วจากเงินที่ได้รับจาก
การเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 
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โดยเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือแสดงความสนใจในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ส าหรับการช าระค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 วงเงินรวม 272 ล้านบาท โดยความส าเร็จของการ
จดัหาเงินกู้ขึน้อยู่กบัผลของการตรวจสอบกิจการและการอนมุตัิของสถาบนัการเงินในประเทศดงักลา่ว ซึ่งในปัจจุบนั สถาบนั
การเงินอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานะของกิจการ 

หากบริษัทไม่สามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ และบริษัทไมม่ีการส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั
ดงักลา่วแล้ว บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT และ
อาจถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทจะสามารถน าเงินที่บริษัทได้ส ารองส าหรับ
โครงการลงทนุในปัจจบุนัไปเป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ส าหรับการน าไปใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่จากการศกึษา
เบือ้งต้น บริษัทคาดวา่จะมีความต้องการเงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ลงทนุทัง้หมดจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท และ 320.00 ล้าน
บาท ตามล าดบันัน้ บริษัทอยูร่ะหวา่งการด าเนินการศกึษาผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดย
มีความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงูที่จะมีการเข้าร่วม
ลงทนุเกิดขึน้ในอนาคต โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมเข้าลงทนุได้ภายในปี 2560  

ทัง้นี ้เงินลงทนุจ านวนไมเ่กิน 320.00 ล้านบาทส าหรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเป็นการประมาณการของเงินสว่นทนุท่ีบริษัทจะต้องลงทนุเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโครงการดงักลา่วจะจดัหาเงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมตามอตัราสว่นหนีต้อ่ทนุประมาณ 4 เทา่ ซึง่ปัจจบุนัยงัไมม่ีการเจรจากบัสถาบนัการเงิน 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินกู้ ยืมดงักล่าวจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทจะเข้าลงทนุดงักล่าว เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศที่มี
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีเสถียรภาพแล้ว และโครงการมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความชัดเจน นอกจากนี ้
โครงการดงักลา่ว มีสถานะการพฒันาที่ต่างกนัออกไป บริษัทจึงไม่จ าเป็นต้องระดมทนุส าหรับพฒันาโครงการทัง้หมดในรอบ
เดียว และสามารถทยอยระดมทนุเพื่อพฒันาโครงการได้ 

นอกจากนี ้ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งเจรจา และศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการ และ
จะพิจารณาคดัเลอืกโครงการท่ีมคีวามนา่สนใจ เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตอ่ไป โดยคาดวา่จะสามารถศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการได้แล้วเสร็จในระหว่างปี 2561- 2562 ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเจรจาเพื่อเข้าลงทนุต่อไปในอนาคต จึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของเงินทนุของบริษัทให้มีเพียงพอตอ่การขยายธุรกิจดงักลา่วข้างต้น 
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แหล่งเงนิทุน ล้านบาท ความต้องการใช้เงนิ ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเทา่ เงินสด  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 (แหลง่เงินทนุภายในบริษัท) 

105.66  เงินคา่หุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุใน GEPT 4.51  

เงินจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 675.00  เงินคา่หุ้นสามญัของ GEPT งวดสดุท้าย 1 63.24  
เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้

910.00  ช าระคืนตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือช าระเงินคา่หุ้นสามญัของ 
L Solar 1  

272.09  

  
เงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ท่ี
ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย 

ไม่เกิน 210.00  

  
เงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

ไม่เกิน 320.00  

  
เงินทนุเพ่ือการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ หรือเงินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ประมาณ 820.82  

รวม 1,690.66  รวม 1,690.66  
หมายเหต ุ 1. (1.879 เหรียญสหรัฐ ที่อตัราแลกเปล่ียน 33.6586 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ - ข้อมลูจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย วนัท่ี 26 ก.ค. 60) 

10.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะด าเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด
เปรียบเทียบกบัราคา เง่ือนไข และผลกระทบในการออกหุ้นเพิ่มทนุแล้ว มีความเห็นวา่ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่บคุคลใน
วงจ ากดัในครัง้นี ้มีความความสมเหตสุมผล โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี ้

1) แหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั  

ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจบุนั ได้แก่ โครงการ Minbu ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที่ 1 ไมค่รบถ้วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วน และโครงการ L Solar 1 
ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดของแผนการใช้เงินดงันี  ้

รายการ จ านวนเงิน ระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงิน 
1.1) เงินคา่หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื่อโลก

สเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ("GEPT”)  
63.24 ล้านบาท ภายในปี 2560 

1.2) เงินคา่หุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุของ GEPT  4.51 ล้านบาท ภายในปี 2560 
1.3) เงินส าหรับช าระคา่หุ้นสามญัของ L Solar 1  272.09 ล้านบาท ภายในปี 2560 
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ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือแสดงความสนใจในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ส าหรับการช าระค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 วงเงินรวม 272 ล้านบาท โดยความส าเร็จ
ของการจดัหาเงินกู้ขึน้อยู่กบัผลของการตรวจสอบกิจการและการอนมุตัิของสถาบนัการเงินในประเทศดงักลา่ว  ซึ่งใน
ปัจจุบนั สถาบนัการเงินอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานะของกิจการ  

หากบริษัทไม่สามารถจดัหาเงินกู้ จากสถาบนัการเงินได้ และบริษัทไม่มีการส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั
ดงักลา่วแล้ว บริษัทอาจมีความเสีย่งที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT 
และอาจถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถจดัหาเงินกู้ จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทจะสามารถน าเงินที่บริษัทได้ส ารองส าหรับ
โครงการลงทุนในปัจจุบนัไปเป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจ 

2) แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต  

ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและยงัไม่ได้ตดัสินใจเข้าลงทุน ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ก าลงัผลิตตามสญัญารวม 
6.64 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัผลติตามสญัญารวม 32.27 เมกะวตัต์ 
โดยในเบือ้งต้นนัน้ บริษัทคาดวา่จะเข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของทัง้สองโครงการ ซึง่จากการศึกษา
เบือ้งต้น บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการเงินลงทุนเพื่อน ามาใช้ลงทุนทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท และ 
320.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างสงูที่บริษัทจะเข้าลงทนุในอนาคต โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าลงทนุได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 
2560 หากบริษัทได้เข้าเจรจาและบรรลขุ้อตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ขาย รวมถึงได้รับการอนมุตัิการท า
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว และบริษัทคาดว่าจะได้รับอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ (EIRR) ในอตัราประมาณร้อยละ 8.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ในประเทศไทย และร้อยละ 10.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ทัง้นี ้เงินลงทนุจ านวนไม่เกิน 320.00 ล้านบาทส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเป็นการประมาณการของเงินสว่นทนุที่บริษัทจะต้องลงทนุเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโครงการดงักลา่วจะ
จัดหาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมตามอัตราส่วนหนีต้่อทุนประมาณ 4 เท่า ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มีการเจรจากับ
สถาบนัการเงิน 
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อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทจะสามารถจดัหาเงินกู้ยืมดงักลา่วจากสถาบนัการเงินได้ เนื่องจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทจะเข้าลงทุนดงักล่าว เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศที่มี
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีเสถียรภาพแล้ว และโครงการมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความชัดเจน 
นอกจากนี ้โครงการดังกล่าว มีสถานะการพัฒนาที่ต่างกันออกไป บริษัทจึงไม่จ าเป็นต้องระดมทุนส าหรับพัฒนา
โครงการทัง้หมดในรอบเดียว และสามารถทยอยระดมทนุเพื่อพฒันาโครงการได้ 

3) เงินทนุสว่นที่เหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจ 
บริษัทจะใช้เงินทนุสว่นที่เหลือเป็นแหลง่เงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณา
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าที่ให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราที่ไม่ต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) ของบริษัท ณ ขณะที่เข้าลงทนุ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ช่วงร้อยละ 6.00 – 7.00  
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 675.68 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 
582.14 ล้านบาท คิดเป็นเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจ านวน 93.53 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีวงเงินหนีส้ินระยะสัน้คงเหลือ
กบัสถาบนัการเงินที่สามารถเบิกใช้ได้อีกจ านวน 465.66 ล้านบาท โดยวงเงินดงักลา่วมีไว้เพื่อเบิกใช้ส าหรับเป็น
เงินทนุหมนุเวียนเท่านัน้ ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นว่าเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทมีความเพียงพอและหากบริษัทมี
เงินทนุเพิ่มเติมส าหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน บริษัทจะสามารถลดการเบิกใช้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการเบิกใช้
วงเงินดงักลา่วได้ 

ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีระดมทนุได้ในครัง้นี ้มีจ านวน 910 ล้านบาท จึงเพียงพอตอ่การลงทนุในโครงการ อีกทัง้ระยะเวลา
ที่คาดวา่จะสามารถเสนอขายหุ้นตอ่บคุคลในวงจ ากดัได้แล้วเสร็จนัน้ มีความสอดคล้องกบัช่วงเวลาดงักลา่ว 

10.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนเพ่ือการร่วมลงทุนในธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่การลงทนุในโครงการดงักลา่ว จะช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า โดยลด
ความผนัผวนของรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่แน่นอน และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นบางโครงการได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทจึงสามารถสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ
ดงักลา่วได้ทนัที นอกจากนี ้บริษัทสามารถน าเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทัง้



 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 
 

 

22/23  
 
 

น ามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและเสริมสภาพคล่องส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการขยายธุรกิจ 
และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทตอ่ไป 

นอกจากนี ้การระดมทนุโดยการเพิ่มทนุจะท าให้สดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทลดลงและช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งของ
บริษัท โดยจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 นัน้ สดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัท
เท่ากบั 0.84 เท่า ซึ่งเมื่อรวมเงินเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัท จะลดลงเหลือ  0.77 เท่า ซึ่ง
การลดลงดงักลา่วจะช่วยท าให้ความสามารถในการเจรจาตอ่รองเพื่อจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัทส าหรับการลงทนุในอนาคต
เพิ่มขึน้ และช่วยลดภาระดอกเบีย้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้หากบริษัทจดัหาแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืม 

ทัง้นี ้ก่อนที่จะมีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ใน
ประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ บริษัทจะต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการอยา่งละเอียดจนแล้วเสร็จ ซึง่หากผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ตอบแทนจากโครงการดงักลา่วจะไมเ่ป็นไปตามที่บริษัท
ต้องการ บริษัทไมม่ีภาระผกูพนัใดๆในการเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่ว อีกทัง้บริษัทยงัคงมีโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยูร่ะหวา่ง
การศกึษาและเจรจาในล าดบัถดัๆ ไป เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทนุตามวตัถปุระสงค์การใช้เงินข้างต้นได้ 

โดยหากการศึกษาผลการด าเนินงานและความเป็นไปได้ของทัง้ 2 โครงการแล้วเสร็จและบริษัทพิจารณาเข้าท า
รายการ บริษัทจะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547  

10.6 ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุที่ 13.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีสว่นลดร้อยละ 0.03 จาก
ราคาตลาด ซึง่ได้แก่ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.00 บาท นัน้ มีความ
เหมาะสม โดยการก าหนดราคานัน้ มาจากการเจรจาต่อรอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริ ษัท
แล้ว และเห็นวา่ราคาดงักลา่วมีสว่นลดจากราคาตลาดเพียงเลก็น้อย ดงันัน้ราคาดงักลา่วจึงมีความเหมาะสม โดยเมื่อค านึงถึง
ข้อจ ากดัด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจบุนั และสถานการณ์ทางด้านตลาดทนุที่มีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาการที่จะระดมทนุเพื่อให้สามารถได้รับเงินทนุตามจ านวนที่ต้องการอย่างแน่นอนภายในในระยะเวลาอนัสัน้นัน้ บริษัทอาจ
ต้องก าหนดราคาที่มีสว่นลดจากราคาตลาดในสดัสว่นท่ีสงูกวา่อตัราดงักลา่ว 
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ในขณะที่หากการเสนอขายดงักล่าวประสบความส าเร็จ จะท าให้บริษัทสามารถมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็น
เงินทุนส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนจ านวนดงักล่าวได้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา นอกจากนี ้เงินทนุสว่นท่ีเหลอืนัน้บริษัทสามารถน ามาใช้เพื่อลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต รวมทัง้น ามาใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน ซึง่จะช่วยเสริมสภาพคลอ่งส าหรับการด าเนินธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปัจจบุนัของบริษัท 

อนึ่ง คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อมีมติในเร่ืองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบคุคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จะต้องไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

11. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเร่ืองที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็น
เหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทน
บริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

-ไมม่ี- 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

        

(นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่  
7 กนัยายน 2560 ระหวา่งเวลา 10.00 - 14.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 359,240,725  บาท เป็น 429,240,725 บาท โดยออก
หุ้นสามญั จ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 70,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 
       การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 70,000,000 1.00 70,000,000 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
       (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 70,000,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 
และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 

70,000,000 N/A 13.00 บาท2 โปรดดหูมายเหตขุ้อ 3 - 
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หมายเหตุ  

1. รายละเอียดของบคุคลในวงจ ากดั สรุปได้ดงันี ้

1) Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 

ช่ือบคุคล : Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 
สญัชาติ : ลาว 
ที่อยู ่ : Khokyai Village, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริหารบริษัท Saysettha Construction Co., Ltd. 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 

2) นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 

ช่ือบคุคล : นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ 
สญัชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : 65 ซอยจดัสรร ถ.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน : ผู้บริหาร บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากดั 

กรรมการ บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ากดั  
กรรมการ บริษัท เมดิไทม์ จ ากดั  
กรรมการ บริษัท แอคทิฟ อโกร จ ากดั  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นจ านวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
2.06 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท 

2. การก าหนดราคาขายใช้วิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ชดัเจน ซึ่งไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ  .72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

3. วนั เวลา จองซือ้ และช าระเงินค่าหุ้น จะก าหนดต่อไปในภายหลงั โดยให้ นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบคุคลที่ นายพลูพิพฒัน์  
ตนัธนสนิ มอบหมาย ให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้มีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และ
หลกัฐานที่จ าเป็นเก่ียวกบัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต
ใดๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (3) การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
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ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 ของบริษัท ในวนัที่ 31 ตลุาคม 2560  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  
ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วนัที่ - จนกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี         

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัด้วยคะแนนเสยีง
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.2 บริษัทต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์
สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

ส าหรับแผนการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุดงักลา่วนัน้ บริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุใน
ปัจจุบนั แหลง่เงินทนุส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจดงันี ้

1) แหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบนั  

ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Minbu ที่ประเทศเมียน
มาร์ ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี 
เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ไมค่รบถ้วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ครบถ้วน และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ ากดั ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดของแผนการใช้เงินดงันี ้  
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รายการ จ านวนเงิน ระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงิน 
1.1) เงินคา่หุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพื่อโลก

สเีขียว (ประเทศไทย) (“GEPT”)  
63.24 ล้านบาท ภายในปี 2560 

1.2) เงินคา่หุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุของ GEPT  4.51 ล้านบาท ภายในปี 2560 
1.3) เงินส าหรับช าระค่าหุ้ นสามัญของบริษัท 

แอล โซลา่ร์ 1 จ ากดั (“L Solar 1”) 
272.09 ล้านบาท ภายในปี 2560 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือแสดงความสนใจในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจากสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง ส าหรับการช าระค่าหุ้นสามญัของ L Solar 1 วงเงินรวม 272 ล้านบาท โดยความส าเร็จของการจดัหาเงินกู้ ขึน้อยู่กบัผล
ของการตรวจสอบกิจการและการอนมุตัิของสถาบนัการเงินในประเทศดงักลา่ว  ซึ่งในปัจจุบนั สถาบนัการเงินอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ 

หากบริษัทไม่สามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ และบริษัทไม่มีการส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนัดงักล่าวแล้ว 
บริษัทอาจมีความเสีย่งที่จะผิดสญัญาซือ้ขายหุ้น GEPT และ L Solar 1 รวมถึงสญัญาผู้ ถือหุ้นของ GEPT และอาจถกูฟ้องร้องเรียก
คา่เสยีหายจากการผิดสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถจดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินได้ บริษัทจะสามารถน าเงินท่ีบริษัทได้ส ารองส าหรับโครงการลงทนุใน
ปัจจบุนัไปเป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

2) แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและยงัไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ก าลงัผลิตตามสญัญารวม 6.64 เมกะวตัต์ และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัผลิตตามสญัญารวม 32.27 เมกะวตัต์ โดยในเบือ้งต้นนัน้ บริษัทคาด
วา่จะเข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของทัง้สองโครงการ ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้น บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการ
เงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ลงทนุทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท และ 320.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ความคืบหน้าของ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงูที่บริษัทจะเข้าลงทนุในอนาคต โดยบริษัท
คาดวา่จะสามารถเข้าลงทนุได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 หากบริษัทได้เข้าเจรจาและบรรลขุ้อตกลงในเง่ือนไขตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ผู้ขาย รวมถึงได้รับการอนมุตัิการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามขัน้ตอนและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว และบริษัทคาดวา่จะได้รับ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราประมาณร้อยละ 8.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และประมาณร้อยละ 10.00 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 
ทัง้นี ้เงินลงทนุจ านวนไมเ่กิน 320.00 ล้านบาทส าหรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการ
ประมาณการของเงินสว่นทนุท่ีบริษัทจะต้องลงทนุเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโครงการดงักลา่วจะจดัหาเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเพิ่มเติมตามอตัราสว่นหนีต้อ่ทนุประมาณ 4 เทา่ ซึง่ปัจจบุนัยงัไมม่ีการเจรจากบัสถาบนัการเงิน 
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินกู้ ยืมดงักลา่วจากสถาบนัการเงินได้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทจะเข้าลงทุนดงักลา่ว เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง เป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีเสถียรภาพแล้ว และโครงการมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความชัดเจน นอกจากนี ้โครงการดังกล่าว มี
สถานะการพฒันาที่ตา่งกนัออกไป บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องระดมทนุส าหรับพฒันาโครงการทัง้หมดในรอบเดียว และสามารถทยอย
ระดมทนุเพื่อพฒันาโครงการได้ 

3) เงินทนุสว่นที่เหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ  ในอนาคต หรือเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทจะใช้เงินทนุสว่นที่เหลือเป็นแหลง่เงินทนุเพื่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าที่ให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราที่ไม่ต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
(WACC) ของบริษัท ณ ขณะที่เข้าลงทนุ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ช่วงร้อยละ 6.00 – 7.00  
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 675.68 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 582.14 ล้านบาท 
คิดเป็นเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจ านวน 93.53 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีวงเงินหนีส้ินระยะสัน้คงเหลือกบัสถาบนัการเงินที่สามารถ
เบิกใช้ได้อีกจ านวน 465.66 ล้านบาท โดยวงเงินดงักลา่วมีไว้เพื่อเบิกใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนเท่านัน้ ดงันัน้คณะกรรมการ
จึงเห็นว่าเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทมีความเพียงพอและหากบริษัทมีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน บริษัทจะ
สามารถลดการเบิกใช้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการเบิกใช้วงเงินดงักลา่วได้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 มีแหลง่เงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในปัจจบุนั คือโครงการ Minbu และโครงการ L Solar 1 ซึ่งการด าเนินงานจดัหา
เงินทนุในปัจจบุนัยงัมีความไมแ่นน่อน หรือยงัไมแ่ล้วเสร็จ   

6.2 น าไปใช้เป็นเงินทนุส ารองส าหรับโครงการลงทนุในอนาคตที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและยงัไม่ได้ตดัสินใจเข้าลงทนุ ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ก าลงัผลิตรวม 6.64 เมกะวตัต์ 
และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัผลิตรวม 32.27 เมกะวตัต์ โดยบริษัทจะเข้าลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของทัง้สองโครงการ โดยทัง้สองโครงการ ถกูพฒันาโดยบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (EIRR) ในอตัราประมาณร้อยละ 8.00 จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย และประมาณร้อยละ 10.00 จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

6.3 ช่วยให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุส าหรับน าไปใช้ลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต รวมทัง้น ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพ
คลอ่งส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการขยายธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัของบริษัท
ตอ่ไป 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 

6/7  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรร
ทนุส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กบั
ผลประกอบ สภาพคลอ่งทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ
ของบริษัท  

7.2 บุคคลในวงจ ากัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

บคุคลในวงจ ากดัที่ได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่อบคุคลที่ได้รับจัดสรร
หุ้นเพิ่มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3 อื่น ๆ  

- ไมม่ี – 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) การเพิ่มทนุจดทะเบียน 
การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และการจดัสรรหุ้น 

7 กนัยายน 2560 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560  
(Record Date) 

22 กนัยายน 2560 

3. วนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมดุทะเบยีน 

25 กนัยายน 2560 

4. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 31 ตลุาคม 2560 
5. วนัน ามติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัตัง้แต ่
วนัท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้น 

6. เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั หลงัจากได้รับอนญุาตจาก 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

               ลายมือช่ือ.................................................  
                  (นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ) 

                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที	        
วนัที	       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยู่บ้านเลขที	      ถนน      ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี	 จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั 7งสิ 7นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี 7 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขที	     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขที	     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขที	     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื	อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที	 3/2560 ในวนัที	 31 ตลุาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 
ชั 7น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 7น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
ลงชื	อ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

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

เขียนที	        
วนัที	       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยู่บ้านเลขที	      ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/
เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี	 จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั 7งสิ 7นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี 7 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื	อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที	 3/2560 ในวนัที	 31 ตลุาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 
ชั 7น B4 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 7งนี 7 ดงันี 7 

� วาระที	 1 เรื	อง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งที	 C/2560 

� วาระที	 2 เรื	อง พิจารณาอนมุติัการเพิ	มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื	อให้สอดคล้องกบัการเพิ	มทนุของบริษัท 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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� วาระที	 3 เรื	อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ	มทุนเพื	อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง  

� วาระที	 O เรื	องอื	นๆ (ถ้ามี) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที	ไมเ่ป็นไปตามที	ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี 7 ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนั 7นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที	ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณีที	ที	ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที	มีการแก้ไข
เปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที	เห็นสมควร 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที	ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที	ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื	อ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั 7งกรรมการสามารถเลอืกตั 7งกรรมการทั 7งชดุหรือเลอืกตั 7งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที	ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ	มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที	         
วนัที	       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
สํานกังานตั 7งอยู่เลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึ	งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี	 จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั 7งสิ 7นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั              เสียงดงันี 7 

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บ้านเลขที	     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื	อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 7งที	 3/2560 ในวนัที	 31 ตลุาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 
ชั 7น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั 7งนี 7 ดงันี 7 
� มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั 7งหมดที	ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
� มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

     � หุ้นสามญั    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
    � หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั 7งหมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 7งนี 7ดงันี 7 

 � วาระที	 1 เรื	อง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งที	 2/2560 

� วาระที	 2 เรื	อง พิจารณาอนุมัติการเพิ	มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ	มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื	อให้สอดคล้องกบัการเพิ	มทนุของบริษัท 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย           เสียง � ไมเ่ห็นด้วย           เสียง � งดออกเสียง           เสียง  

� วาระที	 3 เรื	อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ	มทุนเพื	อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย           เสียง � ไมเ่ห็นด้วย           เสียง � งดออกเสียง           เสียง  

� วาระที	 4 เรื	องอื	นๆ (ถ้ามี) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 7 

� เห็นด้วย           เสียง � ไมเ่ห็นด้วย           เสียง � งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที	ไมเ่ป็นไปตามที	ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี 7 ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนั 7นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที	ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที	ที	ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที	มีการแก้ไข
เปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที	เห็นสมควร 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 

 
   
  

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที	ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที	ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื	อ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื	อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (  ) 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี 7ใช้เฉพาะกรณีที	ผู้ ถือหุ้นที	ปรากฏชื	อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 7ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั 7น 
2. หลกัฐานที	ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั 7งกรรมการสามารถเลือกตั 7งกรรมการทั 7งชดุหรือเลือกตั 7งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที	ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ	มเติมได้ใน

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท์                      

อายุ 58  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่  เลขที�  7/212  หมูบ้่านชยัพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวฒันา  เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 10/2004 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 3/2004 

ประวัตกิารทาํงาน 
• กรรมการบริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)  

• กรรมการบริษัท บริษัท ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ  
บริษัทเอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั 

• กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติ Pง จํากดั 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน 

• กรรมการบริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)  

• กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั 

• กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ   
บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติ Pง จํากดั 

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)/ 
บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั/ 
บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติ Pง จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไมมี่ 

ส่วนได้เสียทั 5งทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที�บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการ           
ประชุมครั5งนี 5 

ไมมี่ 

 

ไมมี่ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2560  จํานวน  10  ครั Pงตอ่การประชมุทั Pงหมด  10  ครั Pง 

(ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี �ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 64  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่  310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 118/2009 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 78/2009 

• หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที� 31/2010 

• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) 
รุ่นที� 31/2014 

ประวัตกิารทาํงาน • ผู้ อํานวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• กรรมการ บริษัท เอม็ดิก อินเตอร์เทรด จํากดั 

• กรรมการบริษัท เอม็ดิก โฮลดิ Pง จํากดั 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั  

• กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั�น จํากดั (มหาชน) 

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั(มหาชน) 

กจิการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจํานวน 219,000 หุ้น   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.081 

ส่วนได้เสียทั 5งทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที�บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการ           
ประชุมครั5งนี 5 

ไมมี่ 

 

ไมมี่ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2560  จํานวน  10  ครั Pงตอ่การประชมุทั Pงหมด  10 ครั Pง 

(ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี �ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 
 

 

  

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 6 

 
  1/1 
  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง ข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดี ซึ�งจะเป็นการสร้าง
ความเชื�อมั�นให้เกิดขึ 9นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทั 9งนี 9 เนื�องจากผู้ถือหุ้นบาง
รายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที�นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
บริษัทจึงขอสงวนสทิธิที�จะผอ่นผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะรายตามที�บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที�มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ(สาํเนา) และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ (สาํเนา)  และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที�ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที�ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที�จัดทําขึ 9นในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมได้
ตั 9งแตเ่วลา 12.00 น. ของวนัที� 31 ตลุาคม 2560  เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 9งที� 3/2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที�ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์
แล้วมายงับริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) เลขที� 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ         
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนด
ไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี 
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะ
ออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

 


	01a0_EGM Invitation_2017.09.18 LA comments_clean
	01a1_Minutes EGM2-2017
	01a2_IMPP_v10_clean
	01a3_F53-4_v04_clean
	01a4_หนังสือมอบฉันทะ_Final for Pre Process
	01a5_ประวัติกรรมการอิสระ
	01a6_เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น_Final for Precess
	01a7_ข้อบังคับของบริษัท
	01a8_Map

