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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. การประชุมจะพจิารณาเรื!องตามลาํดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะ
นําเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้ี
การลงมตสิาํหรบัวาระนั 0น ๆ กรณีที!ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอื
แสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึ0นและขอใหท้่านแจ้งชื!อและนามสกุล และในกรณีที!
ท่านเป็นผู้รบัมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื!อผู้ถือหุ้นที!ท่านรบัมอบฉันทะมาให้ที!ประชุม
ทราบดว้ยทุกครั 0ง

2. ภายหลงัที!ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้อืหุน้ท่านใดที!ไม่เหน็2. ภายหลงัที!ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้อืหุน้ท่านใดที!ไม่เหน็
ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที!ได้ร ับจาก
เจ้าหน้าที!ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าที!ของบริษัท ทั 0งนี0 เพื!อความ
สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน เจา้หน้าที!ของบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นที!ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที!
งดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดที!ไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึ0นเพื!อให้
เจา้หน้าที!จดัเกบ็ตามลาํดบั 

2



3. ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นมคีะแนนเสยีงหนึ!งเสยีงต่อหนึ!งหุน้ ผูถ้อืหุน้ทา่นใดที!มสีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนั 0นๆ

4. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที!กําหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครั 0งนี0 แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที!กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

4.1    วาระที!ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ!งมา
ประชุมและออกเสยีง ลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 1 และ 3  ซึ!งบรษิทัจะ
คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ!งมี
สทิธอิอกเสยีงที!ออกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นั 0น โดยไมร่วม
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที!งดออกเสยีง
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
4.2 วาระที!ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสยีงทั 0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชุม ไดแ้ก่วาระที! 2 ซึ!งบรษิทัจะ

คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทั 0งหมดที!มาประชุมที!

ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง

5. เพื!อใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการ5. เพื!อใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที!เหน็ดว้ยเพื!อเกบ็ไว้
เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดยีวโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คนืใหเ้จา้หน้าที!
หลงัเลกิประชุมฯแลว้กรณีผูถ้อืหุน้ที!ประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส้ง่บตัรลงคะแนน
คนืใหก้บัเจา้หน้าที!ดว้ยเชน่กนั   

บรษิทัจะไมน่ําบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ 
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วาระที! 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจาํปี 2559ประจาํปี 2559

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

สิ(งที(ส่งมาด้วยลาํดบัที( 1  (หน้า 1-17)
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วาระที! 1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึ!งประชุมเมื!อวนัที! 31 มนีาคม 2559 
และไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่
วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ถูกตอ้งตาม
มตขิองที!ประชุมผูถ้อืหุน้ และไดน้ําขึ0นบนเวปไซดข์องบรษิทัเมื!อวนัที! 8 เมษายน 
2559 เพื!อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทั !วไปแลว้ ปรากฎวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้น
มตขิองที!ประชุมผูถ้อืหุน้ และไดน้ําขึ0นบนเวปไซดข์องบรษิทัเมื!อวนัที! 8 เมษายน 
2559 เพื!อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทั !วไปแลว้ ปรากฎวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้น
หรอืขอแกไ้ข

ความเหน็ของคณะกรรมการ
เหน็สมควรเสนอให้ที(ประชุมผูถ้ือหุ้นรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจาํปี 2559
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วาระที! 1

การลงมติ วาระนี4ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นที(มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 35MW
ประเทศญี ปุ่น

8888
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Financial case study for 35MW

Project 
performance

เงินลงทนุทั 	งหมด ¥13,042 ล้านเยน 3,961 ล้านบาท 

โครงการ 20 ปี
สดัสว่นของ QTC 15%* ประมาณ 180  ล้าน

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 26/04/16; 1 JPY = 0.324 THB) 

สดัสว่นของ QTC 15%* ประมาณ 180  ล้าน
บาท

D/E 70:30, 80:20*
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ความเสี
ยง แนวทางแก้ไข

ความเสี2ยงในเรื2องขายไฟฟ้า ดําเนินการให้ได้รับสญัญาซื 	อขายไฟฟ้า
กบัรัฐบาล

ความเสี2ยงในเรื2องการขาดแคลนเชื 	อเพลิง
และผลกระทบจากภยัธรรมชาติ

จดัทําFS เลือกที2ตั 	งที2เหมาะสม มีความ
เสี2ยงจากการเกิดภยัธรรมชาติตํ2า

ความเสี2ยงเรื2องคา่ก่อสร้างโครงการ กําหนดรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ 
Turn-key basic

ความเสี2ยงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี2ยน 

บริหารจดัการให้คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการ
ก่อสร้างโครงการให้เป็นเงินสกลุเดียวกบั
เงินกู้และรายได้ และใช้เครื2องมือทาง
การเงินตา่งๆเพื2อปิดความเสี2ยง
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วาระที! 2

พิจารณาอนุมตัิการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 
เพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มทนุจดทะเบียน
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เพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มทนุจดทะเบียน

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

สิ(งที(ส่งมาด้วยลาํดบัที( 2  (หน้า 1-4)



วาระที! 2

1) การเพิ!มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 
200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 270,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ที!ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื!อเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 
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หุน้ละ 1 บาท เพื!อเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) ดงัสาระสาํคญัและเงื!อนไขการเขา้รว่มลงทุนที!
ระบุไวข้า้งตน้

2) การแกไ้ขเพิ!มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื!องทุนจด
ทะเบยีนเพื!อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ!มทุนจดทะเบยีนดงักล่าว และ 



วาระที! 2
3) การมอบหมายใหน้ายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ หรอืบุคคลที! นายพลูพพิฒัน์  

ตนัธนสนิ มอบหมายมอีาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี0

3.1) พจิารณากาํหนดเงื!อนไขและรายละเอยีดที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัหาแหล่งเงนิทุน
โดยการเพิ!มทุนเพื!อเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจํากดั รวมทั 0งมอีํานาจ
ในการ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที!
เกี!ยวขอ้งกบัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจํากดั (2) ลงนามใน
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เกี!ยวขอ้งกบัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจํากดั (2) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที!จําเป็นเกี!ยวกบัออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั ซึ!งรวมถงึการตดิต่อและการยื!นคาํขออนุญาตใดๆ 
คําขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง (3) สรรหาและแต่งตั 0งที!ปรกึษาของผูถ้อืหุน้ เพื!อใหค้วามเหน็
เกี!ยวกบัการทําคําเสนอซื 	อหลกัทรัพย์ของกลุม่นกั และ (4) ดําเนินการอื2นใดอนัจําเป็น
และเกี2ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ2มทนุตอ่บคุคลในวงจํากดั



วาระที! 2

3.2) ดาํเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ!มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธติามมตดิงักลา่ว
กบัหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง โดยใหม้อีาํนาจลงนาม รบัรอง แกไ้ข และ/หรอื
เปลี!ยนแปลงขอ้ความหรอืถอ้ยคาํในการขอจดทะเบยีนตามคาํสั !ง ความเหน็ หรอื
คาํแนะนําของนายทะเบยีนกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรอื
เจา้หน้าที!ของหน่วยงานอื!นใด ตลอดจนดาํเนินการอื!นใดที!จาํเป็นเพื!อใหก้าร
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เจา้หน้าที!ของหน่วยงานอื!นใด ตลอดจนดาํเนินการอื!นใดที!จาํเป็นเพื!อใหก้าร
ดาํเนินการในวาระนี0 สาํเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยดี



วาระที! 2

การลงมติ วาระนี4ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 
4 ของผูถ้ือหุ้นที(มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที! 3

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ(มทนุเพื(อเสนอ
ขายต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)ขายต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)

 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

สิ(งที(ส่งมาด้วยลาํดบัที( 2  (หน้า 5)
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วาระที! 3
บริษทัขอเสนอให้ที(ประชมุพิจารณาและอนุมตัิเรื(องดงัต่อไปนี4

1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทุนจาํนวน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื!อ
การเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) คอื กลุ่มนักลงทุน ซึ!ง
ประกอบดว้ย นายสถติย์ ลิ!มพงศพ์นัธุ ์และ/หรอื นางสาวแคทรยีา บเีวอร ์และ/
หรอื Mr.Chanthanome Phommany และ/หรอื Mr. Thatnakhone Thammavong ใน
ราคาหุน้ละ 4.70 บาท มลูคา่รวม 329,000,000 บาท ตามที!เสนอ 
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ราคาหุน้ละ 4.70 บาท มลูคา่รวม 329,000,000 บาท ตามที!เสนอ 

2)    ใหน้ายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ หรอืบุคคลที!นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ มอบหมายมี
อํานาจในการพจิารณากําหนด แก้ไขเพิ!มเติม และ/หรอื เปลี!ยนแปลงเงื!อนไขและ
รายละเอยีดต่างๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนต่อบุคคลใน
วงจาํกดัดงักล่าวขา้งตน้ เช่น ระยะเวลาจองซื0อและ/หรอืเสนอขาย มอีํานาจในการเขา้
เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื0อหุน้ และเอกสารต่างๆ



วาระที! 3

ที!เกี!ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนดงักล่าว รวมทั 0งมอีาํนาจลงนามใน
เอกสารคาํขออนุญาตและหลกัฐานที!จาํเป็นและเกี!ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนเพิ!มทุนและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทุนดงักล่าว ซึ!งรวมถงึการดาํเนินการตดิต่อ และการยื!นคาํขออนุญาต
รวมทั 0งเอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื!นที!เกี!ยวขอ้ง  และการ
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รวมทั 0งเอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื!นที!เกี!ยวขอ้ง  และการ
นําหุน้สามญัเพิ!มทุนของบรษิทั เขา้จทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และดาํเนินการ
อื!นใดอนัจาํเป็นหรอืสมควรสาํหรบัการออกและเสนอขาย รวมทั 0งการจดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทุน
ในครั 0งนี0
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การลงมติ วาระนี4ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นที(มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื(องอื(น ๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
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