รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
ของ
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพบางนา 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์
รุจิเกียรติกําจร
2. นายรุธิร์
พนมยงค์
3. นายทวีป
สุนทรสิงห์
4. ดร. เฉลิมวิทย์
ฉิมตระกูล
5. นายสุรพล
มีเสถียร
6. นายพร้ อมพงษ์
ชัยศรี สวัสดิส์ ขุ
7. นางสาวนีรชา
ปานบุญห้ อม
8. นางสาวสุธิดา
คฤเดชโกศล
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางกุสมุ า
2. นายชญาน์วตั
3. นายวัชระ
4. นางสิราณี
5. นางเสาวณีย์

วรรณพฤกษ์
ทีฆไมตรี
วุฒิพธุ นันท์
โกมินทรชาติ
สุทธิธรรม

ที่ปรึกษาบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์
2. นายพงศ์ภคั สุทธิพงศ์
3. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
4. นายศัลย์ ลิมวรศักดิ์
5. นายสราวุธ ไกรลาศศิริ
6. นายทัศนีย์ มณีศร
7. นายกฤษกร เลิศสิทธิชยั
8. นางสาวมนัญญา ฐิ ตนิ นั ทวรรณ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ /กรรมการบริ หาร
กรรมการ /ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร / ผู้อํานวยการสายงานการเงิน
กรรมการบริ หาร /ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพและลูกค้ าสัมพันธ์
ผู้จดั การฝ่ ายบริ การลูกค้ า
เลขานุการบริ ษัท
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงิน ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงิน ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท อีเอส เคาน์เซล จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท อีเอส เคาน์เซล จํากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริ ษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จํากัด

ก่อนเริ่ มการประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1 / 2560 ของบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) และแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึ กษาด้ านต่างๆ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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ที่มาเข้ าร่ วมการประชุมในครั้งนี ้ จากนั้นเลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าร่วมประชุม ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะจํานวน 104 ราย รวมผู้ถือ
หุ้นมาประชุมทั้งสิน้ 152 ราย นับรวมจํ านวนหุ้นได้ ทัง้ สิน้ 312,186,455 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.2039 ของจํ านวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 415,120,281 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1/3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35. กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมี
หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
บริ ษัทได้ จัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี เ้ พื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการดําเนินการ
ประชุม บริ ษัทฯจะใช้ วิธีให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรื อลงคะแนนไม่เห็นด้ วยยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปเก็บ
บัตรลงคะแนน สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั้น
วิธีการนับคะแนน จะใช้ การสแกนตาม Barcode และเมื่ อเสร็ จการประมวลผลคะแนนแล้ ว ประธานฯจะ
ประกาศผลให้ ที่ประชุมทราบ ซึง่ จะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้ วย" "ไม่เห็นด้ วย" และ "งดออกเสียง สําหรับใบ
ลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้ วย ที่ไม่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างการประชุม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคืนเจ้ าหน้ าที่หลังจากจบการ
ประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ
ขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ ว ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน แล้ วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรื อคําถาม เพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
สําหรับการประชุมครั้งนี ้ การนับผลคะแนนแบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 คือ
1) วาระที่ต้องใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียง
เป็ น ฐานในการนับคะแนน ได้ แก่
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
2) วาระที่ต้องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ได้ แก่
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตัด หุ้ นจดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด้ นํ า
ออกจําหน่าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้ าร่ วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั้นๆ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อที่ประชุมขอ
อาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางเสาวณีย์
สุทธิธรรม เลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม
บัดนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ประธานฯ
จึงกล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วพร้อม
หนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และจัดทํารายงาน
การประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด โดย
บริ ษัทได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะแก้ ไขรายงานการประชุมหรื อไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

312,277,255
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

พิจารณาและอนุมัตกิ ารลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวชี ้แจงว่า บริ ษัทมีความประสงค์จะเข้ าลงทุนในกิจการ
ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ง เป็ น ผู้ไ ด้ รั บ สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า (Power Purchase
Agreement) จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 10 สัญญา ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน
7.600 เมกะวัตต์และการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 0.225 เมกะวัตต์ ทุกโครงการได้ มีการเปิ ดจําหน่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์แล้ วโดยได้ เริ่ มทยอยเปิ ดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนเปิ ดจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบ
ทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 และกิจการที่รับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10
โครงการจํานวน 1 กิจการ (โครงการ)
ในการเข้ าลงทุนบริ ษัทจะรับโอนกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้ วยวิธีการรับโอนกิจการ
ทรัพย์สิน และหนี ้สินทั้งหมด จากบริ ษัท ซันนี่ ภูมิ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นทลิน จํากัด ซึ่งเป็ นผู้
ถื อหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท โดยมีมูลค่าการเข้ าลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ ้นเป็ นเงินจํานวน 188 ล้ านบาท
รายละเอียดการเข้ าทํารายการปรากฏตามสารสนเทศการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และความเห็นของที่
ปรึกษาการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารที่นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้ สรุปข้ อมูล
โครงการในรูปแบบวีดีทศั น์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าใจง่ายขึ ้น
[นําเสนอวีดีทศั น์ รายละเอี ยดโครงการโดยสรุป]
การเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเข้ าข่ายป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) เนื่องด้ วยบริ ษัท นทลิน จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการที่บริ ษัทจะรับโอนเพื่อการเข้ าลงทุนในโครงการ และเมื่อคํานวณขนาด
ของรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท บริ ษัทจึงต้ อง
จัดทํารายงานและเปิ ดเผยการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทคาดว่าการเข้ าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ซึง่ เป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพและมี
ผลตอบแทนที่คอ่ นข้ างแน่นอน สามารถจะสร้ างกําไรได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
ผู้ถือหุ้น และจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวในอนาคต
บริ ษัทจะนําเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ซึง่ จะนําเสนอในวาระถัดไป) และ
กระแสเงินสดภายในของบริ ษัท มาใช้ ในการลงทุนในครั้งนี ้ บริ ษัทจะเข้ าทํารายการก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทได้ อนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการดังกล่าว และคาดว่าจะดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 1 ปี 2560
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บริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่
มีผลตอบแทนที่ค่อนข้ างแน่นอนและจะช่วยสร้ างกระแสเงินสดที่สมํ่าเสมอให้ กับบริ ษัท โดยการพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่จะเข้ าลงทุนนั้น จะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากโครงการ ความเป็ นไป
ได้ ใ นการพัฒ นาและดํ า เนิ น โครงการ รวมถึ ง ความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ โครงการ
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี ้มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี ้หรื อไม่
นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ว่ามีทั้งหมดกี่โครงการ และคาดว่ากําไรจากโครงการนี ้จะเข้ ามาในปี 2560 เลยหรื อไม่ รวมถึงผลตอบแทน
จากการลงทุน ตลอดจนบริ ษัทฯ มีแนวทางการบริ หารจัดการอย่างไรเพื่อให้ ทกุ โครงการสร้ างรายได้ และกําไร
ทั้งหมด
ประธานฯ ชี ้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 10 โครงการ และกิจการที่รับบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้าจํานวน 1 กิจการ โดยบริ ษัทที่จะได้ รับเสนอชื่อเข้ ารับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า แบบรูฟท็อป(Rooftop)นั้น
จะได้ รับอนุญาตจากการไฟฟ้าได้ บริ ษัทละไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ทั้งนี ้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั ้งอยู่ใน
กรุ งเทพและปริ มณฑลจะขายให้ การไฟฟ้านครหลวง และโครงการที่ตั้งในต่างจังหวัดจะขายให้ แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยปกติพืน้ ที่ แต่ละโครงการรั บ แสงอาทิ ตย์ แ ละผลิตไฟฟ้าได้ เฉลี่ยวัน ละ 4.2 ชั่วโมง หาก
โครงการใดมีแสงอาทิตย์ตลอดวันก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ จํานวนมาก จึงส่งผลให้ รายได้ และกําไรแต่ละ
โครงการไม่เท่ากัน ซึ่งจากการเข้ าศึกษาโครงการลงทุนในอดีต ผู้ขายก็ได้ รับกําไรมาตลอด ดังนั้นการเข้ าซื ้อ
โครงการนี ้บริ ษัทฯ ก็คาดว่าจะรับรู้รายได้ และได้ กําไรจากการลงทุนในปี 2560 ซึง่ กําไรโดยรวมของโครงการนี ้
ทั้งหมด เฉลี่ยประมาณปี ละ 25 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ จะเริ่ มรับรู้ รายได้ เมื่อเข้ าทํารายการเสร็ จเรี ยบร้ อย คาด
ว่าประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนอีกโครงการนั้นที่เห็นว่าขาดทุนนั้นเป็ นบริ ษัทที่บริ หารจัดการ
และควบคุมระบบไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั ้งหมด เมื่อบริ ษัทเข้ าไปเป็ นเจ้ าของ
กิจการแล้ ว ก็จะต้ องบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆให้ ลดลงและให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วน
รายละเอียดของบริ ษัท รี เนอยี่ โซล่าร์ จํากัดนัน้ ขอให้ กรรมการผู้จดั การอธิบายเพิ่มเติม
นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัท รี เนอยี่ โซล่าร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทบริ หาร
จัดการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการ ที่ได้ ลงทุนโปรแกรมสกาด้ าที่จะบริ หาร
จัดการควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งหมด ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวมีการลงทุนราคาสูง จึงทําให้ บริ ษัท รี เนอยี่ โซล่าร์ จํากัด มีผลขาดทุน แต่เมื่อพิจารณาการ
ใช้ งานตลอดอายุสญ
ั ญา 25 ปี ก็จะเห็นได้ วา่ เป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่า
นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น) สอบถาม
ว่า ข้ อมูลทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ แสดงผลขาดทุนของบริ ษัท รี เนอร์ ยี่ โซล่าร์ จํากัด จํานวน 1.36
ล้ านบาท อยากทราบว่า ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนนี ้อย่างไร และผลกําไร
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จากข้ อมูลประมาณการทางการเงิน จากรายงานของที่ ป รึ กษาทางการเงิ นอิ สระว่าจะมี กําไรในปี 2560
ประมาณ 23.05 ล้ านบาทซึง่ แตกต่างจากตัวเลขจากฝ่ ายบริ หารชี ้แจงนั้นเกิดจากสาเหตุใด
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ชี ้แจงว่า อยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการที่ลงทุนทั้งหมด ว่ารายได้ ของโครงการทั้งหมด 78 ล้ านบาท ให้ กําไรประมาณ 25 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 35 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโครงการในลักษณะนี ้ เพียงแต่แยกส่วนการ
บริ หารค่าใช้ จ่ายต่างๆ มาลงทุนอยูใ่ นบริ ษัทอีกบริ ษัทหนึง่ จึงทําให้ เห็นว่าขาดทุน ทั้งนี ้ ส่วนกําไรของโครงการ
ทั้งหมดได้ รับประมาณ 17 ล้ านบาท ตามข้ อมูล 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรู้ รายได้ ไม่เต็มปี ในบางโครงการที่
เพิ่งทยอยรับรู้รายได้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟช่วงกลางปี 2558
นายพงศ์ภคั สุทธิพงศ์ ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ผลขาดทุนของบริ ษัท รี เนอร์ ยี่ โซล่าร์ จํากัด
เกิดจากเริ่ มต้ นของบริ ษัท จะมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆที่จ่ายในครั้งเดียวช่วงแรก ได้ แก่ ค่าที่ปรึ กษาต่างๆ
และค่าใช้ จ่ายที่ลงทุนไปในช่วงปี 2558 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้ นไปบริ ษัท รี เนอร์ ยี่ โซล่าร์ จํากัดก็จะ
รับรู้ ขาดทุนลดลง เนื่องจากจะเหลือแต่ค่าใช้ จ่ายด้ านบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ต่างๆ สําหรับส่วนต่างของกําไรที่
เกิดขึ ้นเป็ นการประมาณการโดยนําข้ อมูลทางการเงินที่ได้ รับจากผู้ขาย มาปรั บสมมติฐานทางการเงินให้
ใกล้ เคียงกับปั จจุบนั มากที่สดุ อาทิ การเพิ่มค่าใช้ จ่ายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ เช่น ค่าสอบบัญชีต้องเป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํ ากับดูแล
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นค่าใช้ จ่ายก็ควรจะเพิ่มขึ ้น
นางรั ชนีกร จินตกานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุนเกี่ ยวกับการลงทุนธุรกิจ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในบริ ษัท แพน โอเรี ยนท์ เอ็นเนอยี่) สยาม (ลิมิเต็ด“) POES”) บริ ษัทฯ ได้ มีรายได้
เข้ ามาจากการลงทุนบ้ างหรื อไม่ หากบริ ษัทฯเพิ่มทุนเสร็ จสิ ้นแล้ วและได้ รับเงินทุนจํานวน 415.12 ล้ านบาท
บริ ษัทจะนํ าเงินไปลงทุนหรื อใช้ จ่ายด้ านใดบ้ าง และผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้ อย่างไรกับการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี ้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯได้ ลงทุนในบริ ษัท แพน โอเรี ยนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด(“POES”)ในสัดส่วน
การถือครองหุ้นร้อยละ ซึ่ง 49.99เป็ นกิจการร่ วมค้ า ไม่ได้ มีอํานาจควบคุม เป็ นการบริ หารงานร่ วมกันและ
บริ ษัทฯ ก็ จะรั บรู้ เฉพาะส่วนแบ่งกํ าไรหรื อขาดทุนเข้ ามาเท่านั้น ซึ่งผลขาดทุนที่ มากระทบต่อตัวเลขทาง
การเงิน จะเป็ นในส่วนของต้ นทุนทางการเงินที่บริ ษัทไปกู้ยืมเงินมาเพื่อซื ้อโครงการในบางส่วนและใช้ เงินเพิ่ม
ทุนจากผู้ถือหุ้นบางส่วน รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ มีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ ชําระหนี ้ระยะสันเพื
้ ่อการบริ หารต้ นทุนทาง
การเงิน และใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฎในงบการเงิน จะ
ขอให้ ทางผู้อํานวยการสายงานการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางกุสมุ า วรรณพฤกษ์ ผู้อํานวยการสายงานการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สําหรับหุ้นกู้ที่ปรากฎในงบการเงิน ณ
สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จํานวน 997.71 ล้ านบาท จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน กันยายน 2560 ซึ่งส่วน
หนึ่งนําไปใช้ ในการชําระหนี ้จากการลงทุนในกิจการ POES และส่วนที่เหลือเป็ นเงินหมุนเวียนของบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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ประธานฯ ชีแ้ จงว่า สําหรั บเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับในครั้งนี ้ ส่วนหนึ่งบริ ษัทฯจะนําไปลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 188 ล้ านบาท อีกส่วนหนึ่งจะนําไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สําหรับการ
เข้ าซื ้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นโครงการที่จะสร้ างรายได้
ที่มนั่ คงให้ กบั บริ ษัท ด้ วยเงินลงทุนจํานวน 188 ล้ านบาท เนื่องจากเป็ นโครงการที่เกิดขึ ้นแล้ ว มีสญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟที่แน่นอน รับรู้กําไรประมาณ 25 ล้ านบาทต่อปี สําหรับปี 2560 บริ ษัทจะมีรายได้ และกําไรนับแต่บริ ษัทเข้ า
ซื อ้ กิ จ การเสร็ จ สิ น้ ประมาณปลายเดื อ น กุม ภาพัน ธ์ 2560 ส่ ว นโครงการที่ ล งทุน ธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมใน POES มีผลขาดทุนเกิดจากสาเหตุสภาวะราคานํ ้ามันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงตั้งแต่ในช่วงปี
2557 อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี 2559 สถานการณ์ราคานํ ้ามันก็มีแนวโน้ มเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น และจะอาจส่งผล
ให้ กิจการ POES มีโอกาสสร้ างกําไรในอนาคตต่อไป
นายยงยุทธ เหลืองรั ตนมาศ ที่ ปรึ กษาทางการเงิน ชี แ้ จงเพิ่มเติม การเข้ าซื อ้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 188 ล้ านบาท ถือว่าเป็ นการลงทุนที่มีความเหมาะสมในด้ านราคาและผลตอบแทนที่
คุ้มค่า สามารถสร้ างกํ าไรให้ กับบริ ษัทฯเพิ่มขึ ้นในอนาคต ส่วนเงินเพิ่มทุนอีกบางส่วนจะนํามาเป็ นเงินทุน
สําหรับการดําเนินกิจการของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สําหรับโรงแยกคอนเดนเสทของบริ ษัท
นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จํากัด ซึ่งตามกําหนดการ คาดว่าการปรับปรุ งโรงแยกคอนเดนเสทจะแล้ วเสร็ จ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริ ษัทฯยังคงดําเนิ นงานตามแผนที่ วางไว้ และเมื่ อโรงแยกคอนเดนเสทเริ่ ม
ดําเนินงานแล้ ว คาดว่าจะสามารถสร้ างกําไรให้ กบั บริ ษัทประมาณปี ละ 75 ล้ านบาท
นายพรชัย ธีระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณการของโครงการ
รายได้ ลดลงทุกปี จากสาเหตุใด และมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมของโครงการกิจการอย่างไร
นายพงศ์ภคั สุทธิพงศ์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี ้แจงว่า โดยปกติของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
มีค่าประมาณการรายได้ ลดลงเนื่องจากการเสื่อมค่าของแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าร์ เซลล์)ในทุกๆปี ซึ่ง
ในช่วงปี แรกจะมีการค่าเสื่อมของแผงโซล่าร์ เซลล์ปริ มาณที่มาก และในปี ที่ 2 เป็ นต้ นไปจะมีผลให้ ประมาณ
การรายได้ ลดลงร้ อยละ 0.7 คํานวณจากการเสื่อมค่าของแผงโซล่าร์ เซลล์ ในสมมติฐานที่ได้ รับพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เท่ากันทุกปี และอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชิ ้นส่วนตัดค่าเสื่อม 5 ปี และ 10 ปี ดังนั้น จึงทําให้ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณการรายได้ ลดลงทุกปี
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คดิ
คํานวณจากวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าที่โครงการมีอยู่เดิม ซึง่ สินทรัพย์ทกุ โครงการย่อมมีการเสื่อมค่าลงเช่นเดียวกับ
โซล่าร์ เซลล์ที่จะส่งผลให้ รายได้ ลดลง โดยคิดคํานวณโครงการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในกิจการที่
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ เปิ ดดําเนินการแล้ ว จํานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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กะวัตต์ และกิจการที่รับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการจํานวน 1 กิจการ ด้ วย
วิ ธี ก ารรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมด (Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการ
บริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจในการเจรจาและเข้ าทําสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด และ/หรื อ
สัญญาใดๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ อให้ การเข้ าลงทุน
ดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ ง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารเข้ าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ เปิ ดดําเนินการแล้ ว จํานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ และกิจการที่รับ
บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการจํานวน 1 กิจการ ด้ วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ น
ผู้มีอํานาจในการเจรจาและเข้ าทําสัญญารับโอนกิจการทั ้งหมด และ/หรื อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ การเข้ าลงทุนดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ ง ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย

74,157,878

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.7985

ไม่เห็นด้ วย

3,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0040

งดออกเสียง

146,665

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.1975

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้มีจํานวน 239,801,461 เสียง คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 57.76 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตั ด หุ้ นจดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด้ นํ า
ออกจําหน่ าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 417,036,710
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 417,036,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว
จํานวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนั้น
บริ ษัทมีห้ นุ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 1,916,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ น
หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดจะต้ องตัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย หรื อจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้ นหุ้นของบริ ษัทที่จดั สรรไว้ เพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นําออกจําหน่าย จํ านวน 1,916,429 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจํ านวน
417,036,710 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็ น 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

415,120,281 บาท

แบ่งออกเป็ น

415,120,281 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1 บาท
415,120,281 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี หุ้น

(สี่ร้อยสิบห้ าล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดบาท)
(สี่ร้อยสิบห้ าล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สี่ร้อยสิบห้ าล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดหุ้น)
(-)

ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน 1,916,429 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 417,036,710 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็ น 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

313,341,314
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งว่า บริ ษัทประสงค์ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W) จํานวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามที่จะกล่าวในวาระถัดไป ในอัตราส่วน 1
หุ้นที่ได้ รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้ สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
และราคาการใช้ สิทธิ 3.00 บาท ทั้งนี ้ อัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สทิ ธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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เงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W) จํานวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร มี
อํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนนแปลงข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และ
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ การเข้ าทํา เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและ
สมควรเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญดังกล่าว และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ (MAI) ให้ สําเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทําให้ ต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการหรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณา
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน
ไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right
Issue) และเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามรายละเอียดที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
313,269,344 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9770
ไม่เห็นด้ วย
71,970
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0230
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งว่าบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับการลงทุนในกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รวมถึงใช้ ในการพัฒนา
โครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุนของบริ ษัท (แบบ 53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
(SEAOIL-W) ที่ได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท อีกจํานวน 276,746,854 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 415,120,281 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจํานวน
691,867,135 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท อีกจํานวน 276,746,854 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

691,867,135 บาท (หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหก
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้ อยสามสิบห้ าบาท)
691,867,135 หุ้น (หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหก
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้ อยสามสิบห้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
691,867,135 หุ้น
ไม่มี หุ้น

(หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหก
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้ อยสามสิบห้ าหุ้น)
(-)

ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี ้หรื อไม่
นายธรรมรัตน์ เนื่องจํานงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนใช้ สทิ ธิราคาเท่าใด
ประธานฯ ชี ้แจงว่า การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี ้ จะคิดจาก 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาใช้
สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น และ 1 หุ้นเพิ่มทุนจะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอตั ราการใช้ สทิ ธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้ สทิ ธิ 3 บาท ส่วนกําหนดวันใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯจะแจ้ ง
ประกาศข่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว
จึงมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน
276,746,854 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ตามรายละเอียดที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
313,341,314
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในวาระก่อน
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทตามรายละเอียดดังนี ้
1.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัท (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นวันที่ 30 มกราคม
2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณี มีเศษหุ้นให้ ปัดทิง้ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท
1.2 กําหนดวันจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560
(เฉพาะวันทําการ)
1.3 เมื่อมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิ ครบถ้ วน
ทั้งหมดแล้ ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจอง
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
1.4 มอบหมายให้ คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการหรื อคณะ
กรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจาก
การที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจํานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ
ตามสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกิ นสิทธิ ดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีห้ ุน
เหลือจากการจัดสรร
1.5 ในกรณี ท่ี มี ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน เกิ น กว่าสิท ธิ ข องตนเป็ น จํ านวนน้ อ ยกว่า
หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื ้อสําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชําระค่าจองซื ้อหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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1.6 ในกรณี ท่ี มี ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เกิ น กว่า สิท ธิ ข องตนเป็ น จํ านวนมากกว่า
หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถื อหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึง่ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทัง่ ไม่มี
หุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี ้บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสําหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซื ้อหุ้น
อนึ่ง หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) บริ ษัทจะ
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ จําหน่ายออก
การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข้ างต้นไม่ ว่ า กรณี ใ ดจะต้ อ งไม่ ทํ า ให้
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อ
ข้ ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถื อหลักทรั พย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้น
ที่ได้ ออกจําหน่ายแล้ วทั้งหมดของบริ ษัท
2.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ (SEAOIL-W) ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับ
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ที่ ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ตามสัดส่วน ในกรณี ที่มีห้ ุนเหลื อ
เนื่องจากไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ บริ ษัทจะนําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี ้ ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ม อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจ
ในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทุกประการ
รวมถึงการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกําหนด
ราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
ต่อไป ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ
และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่น
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี ้หรื อไม่
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 276,746,854
หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
313,341,314
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ปิ ดประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.............................................ประธานที่ประชุม
( นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกําจร )
ลงชื่อ…………………………………เลขานุการบริ ษัท
( นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม )
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