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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 3/2560 
ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

ณ ห้องพาโนรามา 1 ช้ัน 14 โรงแรมดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
............................................................ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00  น.   
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้ถลงว่าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2560 ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)ในคร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24  ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้ 23,048,174  หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 45 ราย รวมจ านวนหุน้ได  ้ 191,179,772 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน จ านวน 69 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 214,227,946 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 73.6386  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 (หุน้ของ
บริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 290,918,175 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560  และก่อนเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั รวม  
8 ท่าน คณะผูบ้ริหารรวม 3 ท่าน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายณฐัพล    ลีลาวฒันานนัท ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. กมล       ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
4. นางวสรา     โชติธรรมรัตน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพลรชฎ  เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ก าหนด 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
6. นายสุรช        ล  ่าซ า  กรรมการ 
7. นายพลูพิพฒัน ์ตนัธนสิน   กรรมการ/ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล /   
        ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
8. นายเรืองชยั   กฤษณเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวโชติกา ชุมภูนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการบริษทั คิวทีซี             
                                                       โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 

2. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทั 
3. นางสาวศศิกาญจน ์ตนัธนสิน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ  
1. นายวิกรม ลีนะบรรจง  ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
2. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
กล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่าน จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอใหท่้านแจง้ช่ือและนามสกลุ 
และแสดงตนวา่ท่านมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
โดยผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ตามล าดบั 

4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 
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5. ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

5.1 วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไดแ้ก่วาระท่ี 3 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5.2 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระท่ี 2 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง  

ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนุมติัเป็นเอกฉันท์ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา
วาระถดัไป 

6. เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเลิกประชุมฯ แลว้กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม จึงกล่าวเปิดประชุม และไดม้อบหมายใหน้างสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ เป็นผูก้ล่าว
น าเสนอวาระการประชุมและช้ีแจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้ถลงว่า บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  
คร้ังท่ี 2 /2560  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 และบริษทัไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายไดก้ าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 /2560 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3 /2560 
พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น เพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 2. พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดข้อให ้ นายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น 
ผูช้ี้แจงรายละเอียดส าหรับวาระน้ี 

นายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดช้ี้แจงสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี 

เพ่ือให้บริษทัมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจของบริษทัคณะกรรมการบริษทัจึงได้
อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซ่ึงประกอบดว้ย Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุน้ละ 
13.000 บาท ซ่ึงไม่เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย ้อนหลัง 7 ว ันท าการ ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทั เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560) ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 13.004 บาท โดยบริษทัจะตอ้ง
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 70,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 359,240,725 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 – 3  ประวติัโดยสังเขปของ  
Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และนายพีรณฏัฐ ์ตนัติพจน ์มีดงัน้ี 

• Mr.  Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักลงทุนสัญชาติลาว อายุ 53 ปี  ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารของ Saysettha Construction Company Limited ซ่ึงด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศลาว ทั้งน้ี Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั และไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั 

• บริษทัคาดว่าการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนให้กบั Mr. Phoukhaokham Pravoraxay จะเป็นการช่วยสนบัสนุน
เงินทุนใหแ้ก่บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั เงินทุนส าหรับโครงการ
ลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
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• นอกจากน้ี Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนกัธุรกิจท่ีท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ท่ีมี
ความกวา้งขวาง มีความรู้และความเขา้ใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บริษทั
ในการแนะน าลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าหรือแนะน าโครงการลงทุนในประเทศลาวใน
อนาคต 

• ส าหรับนายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์ นั้น เป็นนักลงทุนสัญชาติไทย อายุ 40 ปี  ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทัหลายแห่ง ได้แก่ บริษทั อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด  บริษทั เมดิไทม์ จ ากัด และบริษทั 
แอคทิฟ อโกร จ ากดั นอกจากน้ี ยงัด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ของ บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากดั โดย
บริษทั แอคทิฟ อโกร จ ากดั น าเขา้และส่งออกอาหารสัตว ์ส่วนบริษทัอ่ืนๆ จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยแ์ละ
อุปกรณ์การแพทย ์

• ปัจจุบนั นายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 6,000,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัคาดว่าการเสนอขาย
หุน้เพ่ิมทุนให้กบันายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์จะช่วยสนบัสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส ารอง
ส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั เงินทุนส าหรับโครงการลงทุนในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจ 

• นอกจากน้ี นายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์เป็นนกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู ้
ท่ีมีความกวา้งขวาง และเป็นท่ีรู้จกัของนกัธุรกิจจ านวนมาก ซ่ึงอาจสามารถแนะน าลูกคา้หรือโครงการ
ลงทุนใหแ้ก่บริษทัต่อไปในอนาคต 

• ส าหรับวตัถุประสงคก์ารออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนและแผนการใชเ้งิน ดงัน้ี 

 



 
 

 6/11 

 

• ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ าจ านวน 80,000,000 บาท ส าหรับการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี จากบุคคลในวงจ ากดัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ภายหลงัการช้ีแจงของนายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงิน นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษา
กฎหมายไดแ้จง้วา่ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 359,240,725 บาท (สามร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ี
หม่ืนเจ็ดร้อยยี่สิบหา้บาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 359,240,725 หุน้ (สามร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ี
หม่ืนเจด็ร้อยยี่สิบหา้หุน้) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 290,993,368 บาท 
(สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสามพนัสามร้อยหกสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
290,993,368 หุน้ (สองร้อยเกา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัสามร้อยหกสิบแปดหุน้) ดงันั้น บริษทัมีหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 68,247,357 หุน้ (หกสิบแปดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้า
สิบเจ็ดหุน้) ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (QTC – W1) บริษทัจึงไม่ตอ้งลดทุนจ านวนดงักล่าวก่อนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน
คร้ังน้ีตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

นอกจากน้ี ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 359,240,725 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์
ตนัติพจน์ และน าหุ้นสามญัดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 429,240,725  บาท (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
ร้อยยี่สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 429,240,725 หุน้ (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
ร้อยยี่สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั 429,240,725 หุน้ (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด

ร้อยยี่สิบหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ ( - ) 

2) การมอบอ านาจให้นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบุคคลท่ี นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมาย ให้มี
อ  านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั รวมทั้งมีอ  านาจในการ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และ
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ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผนั
ต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การน าหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั    

ส าหรับวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้ท่ีมีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  คือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์  ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั  
จ านวน 6,000,000 หุน้   

ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดซ้กัถามและหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า  การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดันั้น มีเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาการถือหุน้อย่างไร  และทั้ง 2 ท่านแสดงเจตจ านงว่าจะลงทุนในบริษทั
เป็นระยะเวลานานเท่าไร 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงว่า  นกัลงทุนทั้ง 2 ท่านน้ี จะจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในราคา 13.000 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด คือ ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั
ให้บริษทั เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 13.004 บาท  อย่างไรก็ดี  เม่ือนกัลงทุนทั้ง 2 ท่านเขา้
ลงทุน จะตอ้งพิจารณาวา่จะเขา้เง่ือนไขเร่ืองหา้มขายหุน้ (Silent preriod) หรือไม่  โดยเง่ือนไขน้ี จะเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขายกบัราคาตลาด ซ่ึงหมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุน้ หากราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด หุน้ดงักล่าวจะถูกหา้มขายเป็น
เวลา 1 ปี โดย หลงัจาก 6 เดือนแรก นกัลงทุนจะสามารถขายไดร้้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีถูกสั่งห้ามขาย 
ส าหรับเจตจ านงวา่จะลงทุนนานเท่าไรนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนกัลงทุน 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  Mr. Phoukhaokham Pravoraxay มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีบริษทัไดล้งนามใน 
MOU กบับริษทัในประเทศลาว เม่ือเร็วๆ น้ีหรือไม่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีบริษทัไดล้ง
นามใน MOU กบับริษทัในประเทศลาว เม่ือเร็วๆ น้ี ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัมีพนัธมิตรท่ี
หลากหลาย    

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่  โครงการ Minbu และโครงการ L Solar 1 สามารถรับรู้รายไดแ้ลว้หรือยงั 
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ประธานฯ ช้ีแจงว่า  บริษทัจะสามารถรับรู้รายไดจ้ากโครงการ L Solar 1 ภายในไตรมาสน้ี   ส าหรับโครงการ 
Minbu นั้น เน่ืองจากยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จึงยงัไม่สามารถรับรู้รายได ้

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 225,264,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 359,240,725 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ Mr. Phoukhaokham 
Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุน้ละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซ่ึงไม่
เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือ
ขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทั เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560) ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 13.004 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญ
ประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 – 3  

ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ Mr  .Phoukhaokham Pravoraxay  และ/หรือ นายพีรณัฏฐ ์
ตนัติพจน ์จะสามารถท าไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) 
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นอกจากน้ี ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการมอบหมายให้นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน หรือบุคคลท่ี
นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ เช่น 
ระยะเวลาจองซ้ือและ/หรือเสนอขาย  รวมทั้งมีอ  านาจลงนามในเอกสารค าขออนุญาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว  ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และด าเนินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็นหรือสมควรส าหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

ส าหรับวาระน้ี  มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  คือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์  ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั  
จ านวน 6,000,000 หุน้   

ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดซ้กัถามและหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่  การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั ทั้ง 2 ท่าน จ านวน 70 ลา้นหุน้นั้น  บริษทั
ทราบหรือยงัวา่ แต่ละท่านจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในสดัส่วนเท่าไร 

ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า  เน่ืองจากนกัลงทุนทั้ง 2 ท่านเป็นนกัลงทุนกลุ่มเดียวกนัตามเอกสารท่ีน าเสนอ 
และทั้ง 2  ท่านยงัไม่ไดก้ าหนดวา่จะแบ่งสดัส่วนอยา่งไร    

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า  บริษทัไดก้ าหนดวนัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนเป็นวนัไหน  และนกัลงทุนทั้ง  2 ท่านจะเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารดว้ยหรือไม่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงวา่  เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคล
ในวงจ ากดัแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ บริษทัตอ้งยื่นขออนุมติัต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่ไดก้ าหนด
วนัซ้ือขายหุ้นเพ่ิมทุน  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือบริษทัไดรั้บการอนุมติัจาก ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจะตอ้งด าเนินการ
เสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 70,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 225,268,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0 
งดออกเสียงจ านวน                  0 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน                  0 เสียง  
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วาระที่ 4. เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเดน็ต่าง ๆ  สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนซ่ึงบริษทัไดล้งนาม ใน MOU กบับริษทัใน
ประเทศลาวนั้น จะเสร็จส้ินเม่ือไร โครงการท่ีศึกษาอยู่นั้นสร้างเสร็จหรือยงั และบริษทัคาดว่าจะใช้แหล่ง
เงินทุนจากแหล่งใด นอกจากน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าท่ีประเทศลาว จ านวน 2 โครงการนั้น  ไดเ้ร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้จ านวน 1 โครงการ ส่วนอีก 1 โครงการนั้น คาดว่าจะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้
ภายในปี 2560 ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่สามารถระบุแหล่งเงินทุนส าหรับการเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวอย่างชดัเจน
ได ้เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการศึกษา  โดยบริษทัอาจพิจารณาใชเ้งินทุนส่วนหน่ึงจากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  และ/หรือ จดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามความเหมาะสมอีกคร้ัง 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  บริษทัมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษทัต่อไปอยา่งไร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าต่อไป โดยเม่ือ
เร็วๆ น้ี บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง ส าหรับผลิตภณัฑห์มอ้แปลงแบบใหม่ ซ่ึงมีค่า Loss 
ต ่าสุด โดยบริษทัก าลงัด าเนินการตามแผนการตลาดเพ่ือน าสินคา้เขา้สู่ตลาด ซ่ึงบริษทัเป็นรายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทยท่ีสามารถผลิตหมอ้แปลงประเภทน้ีได ้ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้ามีคู่แข่งจ านวน
มาก  บริษทัจึงตอ้งด าเนินการคน้ควา้และวิจัยโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาให้สินคา้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  

ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า  บริษทัไดด้ าเนินงานตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นชอบมา
ตลอด คือ พยายามกา้วเดินไปสู่ตน้น ้า และกระจายความเส่ียง กระจายธุรกิจออกไปใหก้วา้งขวา้งยิ่งข้ึน เพ่ือไม่
ตอ้งพ่ึงพิงธุรกิจหลกัเพียงอย่างเดียว  ขณะเดียวกนับริษทัก็ไม่ไดล้ะท้ิงธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงบริษทัมีความ
เช่ียวชาญสูง โดยจะยงัคงด าเนินธุรกิจดงักล่าวต่อไปใหดี้และเติบโตยิ่งข้ึน  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 และกล่าวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 14.54 น. 

 

ลงช่ือ 

                                                
ประธานท่ีประชุม 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์  

   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา รุดดิษฐ)์  

 


