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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนน

ในทีป่ระชุมแต่ละทา่น  จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  

2. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม     โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีารลงมติ
ส าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 
กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
กรณุาแจง้ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีท่า่นรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

3. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอื
งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ร ับจากเจ้าหน้าที่ตอน
ลงทะเบยีน และส่งคนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการ
นบัคะแนน เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนไมเ่หน็ดว้ย 
และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ที่ งดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ตามล าดบั  
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4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นไดเ้สยี
เป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชมุ            
       วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี แบง่เป็น 3 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 
        5.1 วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา  
             ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไดแ้ก่วาระที ่5 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐาน 
             คะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงที ่
             ออกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อื  
             หุน้ทีง่ดออกเสยีง 
 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
     5.2 วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน 

            เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

            ไดแ้ก่ วาระที ่2 และ 3 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีง 

            ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงด  

            ออกเสยีง 

     5.3   วาระที ่4 ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ 

            จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

            ลงคะแนน และไมม่ผีูถ้อืหุน้รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีง 

            ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้น ซึง่บรษิทัจะ 

            ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมที่ 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
     ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง โดยไมน่ับสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

สว่นไดเ้สยี 

6.   เพือ่ใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการ  

     ก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ยเพือ่เกบ็ไว ้  

     เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดยีว  โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คนืใหเ้จา้หน้าที ่

     หลงัเลกิประชุมฯแลว้กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส้ง่บตัรลงคะแนน 

     คนืใหก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยเชน่กนั  

 

หมายเหตุ:  บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ  
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2560 

 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
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วาระที ่1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560         

ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 และได้จดัส่งส าเนารายงานการ
ประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ฎหมาย
ก าหนด  พร้อมทัง้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นรบัทราบรายงานการประชมุวิสามญั  
ผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
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วาระที ่2 

    พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั แอล โซลาร ์1 
จ ากดั ของบริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั
(บริษทัย่อย) 

 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 และ 3 
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รายละเอยีดของ L Solar 1 
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• โครงการ: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
• ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา : 8 MW ระดบัแรงดนั 22,000V  
• วนัท่ีเร่ิมด าเนินการทางเชิงพาณิชย ์(COD) : 2 ธนัวาคม 2554 
• สถานท่ีตัง้โครงการ: อ าเภอกบนิทรบ์ุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ี 
• ขนาดพืน้ท่ี: 216 ไร ่2 งาน 60 ตารางวา 
• ผูร้บัซ้ือไฟฟ้า (Off-taker): การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟภ.”) 
•  อายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA): 5 ปี ตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และ

สามารถต่ออายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 
• อตัรารบัซ้ือไฟฟ้า (Tariff): ประกอบดว้ย  
– อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายสง่ตามชว่งเวลาของการใช ้(“TOU”) 

(ขอ้มลูลา่สุด ณ พ.ย. 58 Peak : 4.22 บาทต่อ kWh และ Off-peak : 
2.36 บาทต่อ kWh)   

– สตูรปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัปิระเภทขายสง่ (“FT”)  
(ขอ้มลูลา่สุดส าหรบั ก.ย. – ธ.ค. 60 : - 15.90 สตางคต์่อ kWh) 

– อตัราสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (“Adder”) ในอตัรา 8 บาทต่อ kWh 
เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัทีเ่ริม่ COD 

รปูภาพทีอ่ยูโ่ครงการ และบรเิวณโดยรอบ 
จาก Google Map 

ท่ีตัง้โครงการ 

สถานทีต่ ัง้โครงการ รายละเอยีดของโครงการ 



โครงสรา้งการเขา้ท ารายการ 
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โครงสร้างก่อนการเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัการเข้าท ารายการ 

Pacific Tone 
Investment  

Limited 
(“PTI”) 

L Solar 1 

69.99% 16.00% 14.01% 100% 

100% 

5.85% 1.34% 

ผูถื้อหุ้นอ่ืน 

92.81% 

QTCGP 

L Solar 1 

QTCGP จะเข้าซ้ือหุ้นทัง้หมดของ L Solar 1 จากผูถ้อืหุน้เดมิทัง้สามราย โดยจะช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดและเป็น
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ QTC ใหแ้ก ่LOXLEY และ LEONICS สง่ผลให ้ภายหลงัการเขา้ท ารายการ LOXLEY และ 
LEONICS จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QTC ในสดัส่วน 5.85% และ 1.34% ตามล าดบั 



สรุปการช าระคา่หุน้ของ L Solar 1 

11 

ผูข้าย 
1) ช าระเป็น 
เงินสด (บาท) 

2) ช าระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ QTC มลูค่ารวม  
(บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มลูค่า (บาท) 

LOXLEY 176,240,425 17,019,702 204,236,424 380,476,849 

LEONICS 40,289,281 3,890,773 46,689,276 86,978,557 

PTI 70,556,604 - - 70,556,604 

รวม 287,086,310 20,910,475 250,925,700 538,012,010 



ขัน้ตอนและเงือ่นไขการช าระราคาคา่หุน้ L Solar 1 
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• QTCGP ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ผูถ้อืหุน้เดมิ รวม 2 ฉบบั เมือ่วนัที ่25 ก.ค. 60 

• QTCGP ช าระเงนิมดัจ าจ านวนรวม 15 ลา้นบาท ใหผู้ถ้อืหุน้ของ L Solar 1 ภายในวนัที ่8 ส.ค. 60  

• วนัทีเ่ขา้ท ารายการ (Completion Date)  

1. QTCGP จะช าระเงนิจ านวนรวม 250.93 ลา้นบาทใหแ้ก ่Loxley และ Leonics โดย Loxley และ 
Leonics จะน าเงนิจ านวนดงักลา่วไปช าระคา่หุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวนรวม 20.91 ลา้นหุน้  

2. QTCGP จะออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บั Loxley Leonics และ PTI คดิ รวมเป็นมลูคา่ 272.09 ลา้นบาท 

3. QTCGP จะตอ้งลงนามในสญัญาจ าน าหุน้ของ L Solar 1 กบั Loxley Leonics และ PTI จ านวนรวม 
1.38 ลา้นหุน้ เพือ่เป็นประกนัการช าระเงนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

• เมือ่ครบก าหนดช าระตัว๋สญัญาใชเ้งนิในวนัที ่15 ธ.ค. 60 QTCGP จะช าระเงนิใหแ้กผู่ข้ายแต่ละรายตาม
มลูคา่หน้าตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และผูข้ายจะปลดจ าน าหุน้สามญัของ L Solar 1 ภายใตส้ญัญาจ าน าหุน้ 

ก 

ข 

ค 

ง 

ก ข ค ง 

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น  
ครัง้ท่ี 2/2560 



ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการ 
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ขยายธรุกิจเพ่ือให้เติบโตอย่างมัน่คง และเพ่ิมความมัน่คงของรายได้ โดยลดความเสีย่งจากการพึง่พารายได้
จากธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้าอยา่งเดยีว 

เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะลงทุนในธรุกิจไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ 

เพ่ิมรายได้จากการลงทุน และเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธรุกิจในระยะยาว โดยธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
เป็นธรุกิจท่ีมีความผนัผวนต า่ 

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบันักลงทุนต่อบทบาทของบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และเปิด
โอกาสในการขยายการลงทุนธุรกจิดงักลา่วในอนาคตทัง้ในและต่างประเทศ 

ได้พนัธมิตรทางธรุกิจ (Strategic Shareholders) ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิ
ธุรกจิ และขยายธุรกจิต่อไป 

1  

2 

3 

4 

5 



ความเสีย่งในการเขา้ท ารายการ 
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ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 

• ความส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขบงัคบัก่อน 

• ความเสีย่งในการถกูยดึเงนิมดัจ าหากบรษิทัฯ ไมส่ามารถจดัหาเงนิกูย้มืเพือ่ช าระคา่หุน้บางสว่นของ 
L Solar 1 ไดห้รอืไมไ่ดร้บัอนุมตัเิขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

• ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักลา่ว 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

• แสงอาทติยอ์าจมคีวามเขม้ของแสงน้อยกวา่ปกตแิละการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

• แผงเซลลแ์สงอาทติยอ์าจเสือ่มสภาพเรว็กวา่ทีค่าดการณ์ 

• แผงเซลลแ์สงอาทติยม์รีะยะเวลาคุม้ครองน้อยกวา่อายุโครงการ 

• ความเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 

• ความเสีย่งจากการตอ้งจดัซือ้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ากผูผ้ลติรายอืน่นอกจาก DuPont 

• ความเสีย่งเกีย่วกบัความต่อเน่ืองของการด าเนินงานของ L Solar 1 
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การเข้าซ้ือหุ้น L Solar 1 ของ QTCGP  

การเขา้ท ารายการเขา้ขา่ยเป็นการได้มาซ่ึงสินทรพัยต์ามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 
ซึง่ QTC จะตอ้งค านวณขนาดรายการ 

 

 

 

 

 

 

การเขา้ซือ้หุน้ L Solar 1 ของ QTCGP มขีนาดของรายการสงูสุดเมือ่ค านวณตามเกณฑ ์ NTA 
เท่ากบั 56.15% จดัเป็นรายการประเภทท่ี 1 ซึ่งบรษิทัฯ จะต้องน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารค านวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑสิ์นทรพัย ์(“เกณฑ ์NTA”) = 56.15% 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ = ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจาก QTC มผีลการด าเนินงานขาดทุน 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 49.76% 

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัออกให ้ = 7.74% 

i 
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การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ QTC 

• การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ LOXLEY และ LEONICS 

เนื่องจาก QTC จะตอ้งออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ LOXLEY และ LEONICS 
เพือ่เป็นสว่นหนึ่งของการช าระค่าหุน้ของ L Solar 1 ดงันัน้ QTC จงึตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเพ่ือรองรบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 20,910,475 หุ้น 

• การออกหุ้นเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิ QTC-W1 

นอกจากนัน้ การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ QTC ใหแ้ก่ LOXLEY และ LEONICS 
สง่ผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“QTC-W1”) QTC จงึจ าเป็นต้องด าเนินการปรบัสิทธิ QTC-W1 
และจะต้องออกหุ้นเป็นจ านวน 830,250  หุ้น เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิ QTC-W1 

 

ii 

รวมหุ้นสามญัท่ี QTC ต้องออกทัง้หมด  21,740,725 หุ้น 
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การแต่งตัง้กรรมการ 

เน่ืองจาก เงื่อนไขในสญัญาซื้อขายหุน้ก าหนดให ้LOXLEY มีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใน 
QTC จ านวน 1 ท่าน โดย LOXLEY ไดเ้สนอชื่อ นายสุรช ล ่าซ า เพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 

iii 

ช่ือ นายสรุช ล ่าซ า  
อายุ 50 ปี 

สญัชาติ ไทย 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์

- ปรญิญาโท M.A., Communications, New York University 
- ปรญิญาตร ีB.A., Marketing and Consumer Studies,  

Syracuse University, Syracuse, New York 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงู ปศส.1 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program(DCP) รุ่นที ่40/2005  
ประวติัการท างานท่ีส าคญั 2560 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ LOXLEY 

2560 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลอ็กซบทิ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์โกลบอล จ ากดั 
2555 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอล ฟู้ดโซลชูนัส ์จ ากดั 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์โมบาย จ ากดั 
2551 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ประวติัของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือในครัง้น้ี 
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สรปุประเดน็เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
โดยท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 

คะแนนเสียง 
ส าหรบัการอนุมติั 

การเข้าซ้ือหุ้น L Solar 1 ของ QTCGP  
(วาระท่ี 2) 

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัของ QTC  
(วาระท่ี 3 และ 4) 

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

และตอ้งไมม่ผีูค้ดัคา้นเกนิกวา่ 10% 

การแต่งตัง้กรรมการ 
(วาระท่ี 5) 

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

i 

ii 

iii 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

1.  อนุมติัให้ QTCGP ซ้ือหุ้นทัง้หมดของ L Solar 1 และการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องตามท่ีเสนอ 

2.  อนุมติัการมอบอ านาจให้ นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน หรือบุคคลท่ี นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน มอบหมายให้มี
อ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียด ท่ีเก่ียวกบัการเข้าซ้ือหุ้นทัง้หมดของ L Solar 1  การ
จดัหาแหล่งเงินทุน  และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั รวมทัง้มีอ านาจใน
การ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
ดงักล่าว (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการเข้าซ้ือหุ้นทัง้หมด
ของ L Solar 1  การจดัหาแหล่งเงินทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ การลงนามหรือลงนามรบัรองใน
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

20 
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พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษทั

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

21 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  สบืเนื่องจากวาระที ่2 การเขา้ซื้อหุน้ทัง้หมดของ L Solar 1 มลูค่ารวม 538.01ลา้นบาทนัน้ มเีงือ่นไขก าหนดให้
บรษิทัฯ ตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน20,910,475 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากดัไดแ้ก ่LOXLEY และ LEONICSจ านวน 17,019,702 หุน้ และ 3,890,773 หุน้ ตามล าดบัดงันัน้บรษิทัฯ จงึ
ตอ้งด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่รองรบัการออกและเสนอขายหุน้ดงักล่าว อยา่งไรกด็กีารออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดันัน้ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1(“QTC-W1”) ดงันัน้ บรษิทัฯ จ าเป็นจะต้องมดี าเนินการปรบั
สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิQTC-W1 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(“ข้อก าหนดสิทธิ”) และจะตอ้งออกหุน้เป็นจ านวน 830,250  หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ

 

 

 นอกจากนี้ สบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนขา้งต้น บรษิทัฯ จะต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงักลา่ว เป็นดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

• อตัราการใชส้ทิธ ิ(ใบส าคญัแสดงสทิธ:ิหุน้) จาก 1:1 เป็น 1:1.0123 
• ราคาใชส้ทิธจิาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 9.88 บาทต่อหุ้น 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (ต่อ) 
  

  

 

 

 

 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 359,240,725   บาท (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนบาท) 

แบ่งออกเป็น 359,240,725  หุน้  (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  1                  บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบง่ออกเป็น  

หุน้สามญั 359,240,725   หุน้  (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ ไมม่ ี              หุน้ (-)” 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั 
1. การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 21,740,725 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน337,500,000

บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจ านวน 359,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 21,740,725 หุน้ 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพือ่เสนอขายแก่ (1) LOXLEY และ (2) LEONICS จ านวนไมเ่กนิ 
17,019,702 หุน้ และ 3,890,773 หุน้ ตามล าดบั และเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิQTC-
W1 อนัเน่ืองมาจากการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิQTC-W1จ านวน 830,250 หุน้และน าหุน้สามญั
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนดงักล่าว และ  
 

3. การมอบอ านาจใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารมอบหมายมี
อ านาจพจิารณาก าหนดเงือ่นไข และรายละเอยีด ในการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทนุดงักล่าว 
ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและ/
หรอืค าขอต่างๆ และ/หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยืน่จด
ทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถงึการน าหุน้
สามญัเพิม่ทนุเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ และการน าสง่ขอ้มลูเอกสาร
หลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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25 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
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วาระที ่4 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ           
ของบริษทั 

26 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4-6 



วาระที ่4 

27 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัฯ จะมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 21,740,725 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 337,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 359,240,725 
บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 21,740,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 21,740,725 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัและ
เพื่อรองรบัการปรบัสทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 -6 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 21,740,725 หุน้ 
มลุคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 
1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,910,475 ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 39/2559 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมด่งัน้ี 
(1) LOXLEY จ านวน 17,019,702 หุน้และ (2) LEONICS จ านวน 3,890,773 หุน้ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 12 บาท 

 การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ทีร่าคาหุน้ละ 12 
บาท เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 11.68 ซึง่เป็นการเสนอขายหุน้
ทีอ่อกใหมใ่นราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคล
ในวงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถงึ 
ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัที่
คณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุน (ระหวา่งวนัที ่8 มถุินายน 2560 ถงึวนัที ่16 มถุินายน 2560) ซึง่เป็นไปตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ.39/12551 เรือ่งการค านวณ
ราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่
ในราคาต ่า ก าหนด 

 

28 



วาระที ่4 

29 

  

ความเหน็ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
 

โดยราคาตลาดของหุน้สามญัดงักลา่วมรีาคาหุน้ละ 13.59 บาท ดงันัน้ การจดัสรรและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคา
ดงักลา่ว โดยรายละเอยีดการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดย
ก าหนดราคาเสนอขายทีม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศ
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

 ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ (1) LOXLEY และ (2) LEONICS จะ
สามารถท าไดเ้มือ่บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่
ออกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 
2.  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 830,250หุน้เพือ่รองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ  ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (QTC-W1) 
 
 
 
 

29 



วาระที ่4 

30 

การลงมติ    วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
        จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก 

                     เสียงลงคะแนน  

 

      โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกนัตัง้แต่      
ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคดัค้าน 
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วาระที ่5 

พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

31 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 



วาระที ่5 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สบืเนื่องจากวาระที ่2ตามขอ้ตกลงในการเขา้ลงทุนของ QTCGP ทีก่ าหนดช าระดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ท าใหผู้ข้ายบางรายเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และมสีทิธเิสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัฯ จ านวน 1 ทา่นโดยผูข้ายไดเ้สนอชือ่ นายสรุช ล ่าซ า เพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาประวตันิายสุรช ล ่าซ า ซึง่รวมถงึรายละเอยีดดา้นคุณวุฒกิารศกึษา การฝึกอบรม 
ความเชีย่วชาญการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัอื่นๆ ตลอดจนประสบการณ์ใน
การท างานในอดตีซึง่พจิารณาแลว้เหน็วา่ นายสรุช ล ่าซ า เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในการเป็นกรรมการบรษิทั
จดทะเบียน โดยผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการ และปจัจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ LOXLEY มี
ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้รหิารบรษิทัในกลุ่ม LOXLEY หลายแหง่มาเป็นเวลานาน จงึคาดว่านายสุรช ล ่าซ าจะ
สามารถน าความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานดงักลา่ว มาสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 

 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล  ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลดงักล่าวแลว้เป็นผูท้ี่
มคีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ไดป้ระกอบกจิการใด ๆ หรอืถอืหุน้ใน
กจิการใดทีม่สี่วนแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้่านด ารง
ต าแหน่งกรรรมการของบรษิทัฯ เพิม่เตมิได ้
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ประเดน็เพือ่พจิารณาอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (ต่อ) 

33 

 

เนื่องจาก เงื่อนไขในสญัญาซื้อขายหุน้ก าหนดให ้LOXLEY มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการใน QTC จ านวน 1 ท่าน โดย LOXLEY ไดเ้สนอชือ่ นายสุรช ล ่าซ า เพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

ช่ือ นายสรุช ล ่าซ า  
อายุ 50 ปี 

สญัชาติ ไทย 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์

- ปรญิญาโท M.A., Communications, New York University 
- ปรญิญาตร ีB.A., Marketing and Consumer Studies,  

Syracuse University, Syracuse, New York 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงู ปศส.1 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program(DCP) รุ่นที ่40/2005  
ประวติัการท างานท่ีส าคญั 2560 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ LOXLEY 

2560 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลอ็กซบทิ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์โกลบอล จ ากดั 
2555 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอล ฟู้ดโซลชูนัส ์จ ากดั 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์โมบาย จ ากดั 
2551 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ประวติัของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือในครัง้น้ี 



วาระที ่5 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้นายสรุช ล ่าซ า 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ เพิม่อีก 1 ต าแหน่ง ตามที่เสนอดงันัน้
ภายหลงัการแต่งตัง้จ านวนกรรมการของบรษิทัฯ จะมจี านวนทัง้สิน้ 8 ทา่น 
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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ภาคผนวก 

1. สินทรพัยท่ี์จะได้มาและมลูค่าส่ิงตอบแทน 

2. การค านวณขนาดรายการ 
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• หุน้สามญัของ L Solar 1 รวมจ านวน 2,200,000 หุ้น มลูคา่ 
ทีต่ราใวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิทุกราย 

– LOXLEY จ านวน 1,539,780 หุน้      

– รอ้ยละ 69.99 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1 

– บริษทั ลีโอนิคส ์จ ากดั (“LEONICS”) จ านวน 352,000 หุน้     

– รอ้ยละ 16.00 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1  

– Pacific Tone Investment Limited (“PTI”)     

– (บุคคลทีพ่นัเอก ประเสรฐิ ชแูสง ก าหนด) จ านวน 308,220 หุน้ 

– รอ้ยละ 14.01 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1 

• มลูค่ารวม 538.01 ล้านบาท 

สินทรพัยท่ี์จะได้มา 

• สิง่ตอบแทนทีเ่ป็นเงินสดรวมมลูค่า 287.09 ล้านบาท  

– เงินมดัจ านวนรวม 15.00 ล้านบาท (1) ก าหนดช าระภายใน 14 
วนันบัจากวนัทีล่งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

– ตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 272.09 ล้านบาท ก าหนดช าระคนืภายใน
วนัที ่15 ธนัวาคม 2560 โดยบรษิทัฯ จะจ าน าหุน้ L Solar 1 
จ านวน 1,379,521 หุน้เป็นหลกัประกนั  

• หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน  20,910,475 หุ้น ใน
ราคาหุน้ละ 12.00 บาท มลูคา่รวม 250.93 ล้านบาท 

– Loxley จะไดหุ้น้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,019,702 หุ้น  

– Leonics จะไดหุ้น้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,890,773 หุ้น  

– บรษิทัฯ จะตอ้งแต่งตัง้บคุคลซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือโดย Loxley 
เป็นกรรมการของบริษทั 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 

หมายเหตู: (1) ผูข้ายจะคนืเงนิมดัจ าใหก้บัผูซ้ือ้ในกรณีทีส่ญัญาถูกยกเลกิก่อนวนัเขา้ท ารายการ หรอื ในกรณีทีว่นัท ารายการไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา ซึง่รวมถงึการไมไ่ดร้บัการอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยในกรณีนี้ ไดแ้ก่ การอนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั  
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หมายเหตู: (1) ผูข้ายจะคนืเงนิมดัจ าใหก้บัผูซ้ือ้ในกรณีทีส่ญัญาถูกยกเลกิก่อนวนัเขา้ท ารายการ หรอื ในกรณีทีว่นัท ารายการไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา ซึง่รวมถงึการไมไ่ดร้บัการอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยในกรณีนี้ ไดแ้ก่ การอนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั  

• หุน้สามญั L Solar 1 รวมจ านวน 2,200,000 หุน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิทุกราย ไดแ้ก่ 
1. LOXLEY จ านวน 1,539,780 หุน้ (รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1) 

2. บรษิทั ลโีอนิคส ์จ ากดั (“LEONICS”) จ านวน 352,000 หุน้ (รอ้ยละ 16 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1)  

3. Pacific Tone Investment Limited (“PTI”) (บุคคลทีพ่นัเอก ประเสรฐิ ชแูสง ก าหนด) จ านวน 308,220 หุน้ 
(รอ้ยละ 14 ของทุนจดทะเบยีนของ L Solar 1) 

• สิง่ตอบแทนส าหรบัรายการดงักล่าว ประกอบดว้ย 2 สว่นไดแ้ก่ 1) การช าระเป็นเงนิสดและ2) 
การช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีร่าคา 12 บาทต่อหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผูข้าย 
1) ช าระเป็น 
เงินสด (บาท) 

2) ช าระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  มลูค่ารวม  
(บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มลูค่า (บาท) 

LOXLEY 176,240,425 17,019,702 204,236,424 380,476,849 

LEONICS 40,289,281 3,890,773 46,689,276 86,978,557 

PTI 70,556,604 - - 70,556,604 

รวม 287,086,310 20,910,475 250,925,700 538,012,010 
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การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรอื
จ าหน่ายไป โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการซึ่งใชข้อ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิ
รวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ดงันี้ 

เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑส์นิทรพัย ์(“เกณฑ ์NTA”) = มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง L Solar 1 ทีไ่ดม้าตาม
สดัสว่น(1) / มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ ตามงบ
การเงนิรวม 

  = 
= 

385.71ลา้นบาท / 686.99 ลา้นบาท 
รอ้ยละ 56.15 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ = ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุน 

หมายเหตุ:  (1) เนือ่งจากสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าเป็นหลกัทรพัย ์การค านวณขนาดรายการจงึใชม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิโดยมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง L Solar 1 จะค านวณตามสดัส่วนทีบ่รษิทัฯ ไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ อ้างองิจากงบการเงนิทีต่รวจสอบ
แลว้ ของ L Solar 1 สิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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เกณฑก์ารค านวณ  วิธีการค านวณ 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 
  

(มลูคา่สิง่ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด + มลูคา่สิง่ตอบแทนทีเ่ป็นหลกัทรพัย ์(2))  
 / มลูคา่สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

  = (287.09 ลา้นบาท + 284.01 ลา้นบาท) / 1,147.65 ลา้นบาท 

  = รอ้ยละ 49.76 

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ีบ่รษิทั 
ออกให ้

= ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด
ทะเบยีนเพือ่เป็นสิง่ตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

= 22.13 ลา้นหุน้ / 270.00 ลา้นหุน้ 

= รอ้ยละ 7.74 

หมายเหตุ: (2) ในกรณทีีส่ ิง่ตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน มลูค่าสิง่ตอบแทนค านวณจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของหลกัทรพัย ์จดทะเบยีน ซึง่
ไดแ้ก่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนัก 7 วนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการจะมมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณาการท ารายการได้มาซึง่
สนิทรพัยแ์ละการเพิม่ทุนในครัง้นี้  ดงันัน้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 20,910,475 หุน้ เมือ่ค านวณจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที ่13.59 บาทต่อหุน้ จะมมีลูค่ารวม 284.01 ลา้นบาท 



3. ขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
• ผูข้ายตกลงขายและโอนหุน้ใหก้บัผูซ้ือ้ และผูซ้ือ้ตกลงซือ้และรบัโอนหุน้จากผูข้ายในวนัทีเ่ขา้

ท ารายการ (Completion Date)  

• ก่อนวนัทีเ่ขา้ท ารายการ  

(1) Loxley Leonics PTI และ QTCGP จะตอ้งไดร้บัการยนิยอมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของ L Solar 1 

(2) บรษิทัฯ จะตอ้งแต่งตัง้บุคคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่โดย LOXLEY เป็นกรรมการของ
บรษิทั โดยก าหนดใหม้ผีลตัง้แต่วนัเขา้ท ารายการ 

(3) บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณชิย์
เพือ่ใหส้ามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั ใหแ้ก่ LOXLEY และ LEONICS 
ในจ านวนและเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญา 

(4) L Solar 1 และ LOXLEY จะตอ้งเขา้ท าสญัญาบรกิาร Transitional Service 
Agreement ตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัระหวา่ง QTCGP และ LOXLEY 

43 
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ข้อดีในการเข้าท ารายการ 

• เป็นไปตามยทุธศาสตรท์ีบ่รษิทัฯ จะขยายการลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

• การรบัรูร้ายไดข้อง L Solar 1 เขา้สูง่บการเงนิรวมของบรษิทัฯ ไดท้นัทหีลงัจากการเขา้ท ารายการ 
• ลดความผนัผวนของรายไดร้วมและก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ (ตามงบการเงนิรวม) 

• L Solar 1 ไมม่คีวามเสีย่งในการกอ่สรา้งโครงการ 

• แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยข์อง L Solar 1 มกีารรบัประกนัเป็นระยะเวลา 25 ปี  

ท่ีปรึกษาการเงินอิสระเหน็ว่า การเข้าท ารายการไม่สมเหตสุมผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ 
• หนี้สนิและดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้ 

• อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่ขึน้ (จาก 0.56 เทา่ เป็น 0.94 เทา่) 

• ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้จากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share-Based Payment) 
จากการช าระคา่หุน้ของ L Solar 1 บางสว่น ดว้ยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

– ถา้ “ราคาตลาด” ทีผู่ส้อบบญัชคี านวณได ้ณ วนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นให้กบั Loxley และ Leonics ไมส่งู
เกนิกวา่ 13.33 บาทต่อหุน้ บรษิทัฯ กไ็มต่อ้งบนัทกึบญัชคีา่ใชจ้า่ยตาม Share-Based Payment 

• ความเสีย่งทีค่า่ใชจ้า่ยอาจจะเพิม่ขึน้จากคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และความเสีย่งจากการดอ้ยคา่คา่ความ
นิยม จากการซือ้หุน้ LS1 

– รายละเอยีดในหน้าถดัไป 

• ความเสีย่งจากการใชแ้หลง่เงนิทุนไมเ่หมาะสมกบัการลงทุน (Maturity Mismatch Funding) คอื กูย้มืระยะสัน้ไปใช้
ลงทุนระยะยาว 
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ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้จากการตดัจ าหน่าย สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน (หากตดัจ าหน่าย 20 ปี กจ็ะมคีา่ตดัจ าหน่ายปีละ 9.23 ลบ.) 

• ความเสีย่งจากการดอ้ยคา่ (Impairment) ของคา่ความนยิม (Goodwill) 

 

 

 
 

ส่วนต่างระหว่าง (ก) 
ราคาซื้อหุน้ L Solar 1 
กบั (ค) มลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธขิอง L Solar 1 ณ 
วนัทีท่ ารายการ = 
309.25 ล้านบาท 

ส่วนต่างระหว่าง (ข) มลูค่า
ยุตธิรรมของหุน้ LS1 ทีป่ระเมนิ
จากการท า Purchase Price 
Allocation และ (ค) มลูค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธขิอง L Solar 1 ณ วนัทีท่ า
รายการ = 184.53 ล้านบาท 

                     
               

ส่วนทีเ่หลอื =  
124.72 ล้านบาท 

                        

(ก) ราคาซื้อหุน้ L Solar 1 = 538.01 
ล้านบาท 

(ข) มลูค่าปจัจุบนัของ
กระแสเงนิสดของหุน้      
L Solar 1 = 413.29 
ล้านบาท (Base Case) 
(ใชแ้ทน มลูค่ายุตธิรรม
ของหุน้ L Solar 1 ที่
ประเมนิจากการท า 
Purchase Price 
Allocation) 

(ค) มลูค่าตามบญัชทีีป่รบัปรุงแลว้ ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 2559 = 228.76 ล้าน
บาท 
(ใชแ้ทน มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง L Solar 1 ณ วนัที่
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ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ (ต่อ) 
• ผลกระทบ Dilutions จากการเพิม่ทุน 

• ราคาเสนอซือ้หุน้ของ L Solar 1 และราคาออกและเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัเพือ่เป็นสว่นหนึ่งของการช าระ
ราคาคา่หุน้ของ L Solar 1 เป็นราคาทีไ่มเ่หมาะสม 

• ความเสีย่งเกีย่วกบัความต่อเนื่องของการด าเนินงานของ L Solar 1 จากผูบ้รหิาร L Solar 1 มาจาก Loxley 

• ความเสีย่งจากการตอ้งจดัซือ้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ากผูผ้ลติรายอื่นนอกจาก DuPont จากการที ่DuPont เลกิการผลติ
แผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ปแลว้ตัง้แต่ปี 2557 

• ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้จากปจัจยัต่างๆ เชน่ 

– ความเสีย่งจากแสงอาทติยม์คีวามเขม้ของแสงน้อยกวา่ปกตแิละการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

– ความเสีย่งจากแผงเซลลแ์สงอาทติยเ์สือ่มสภาพเรว็กวา่ทีค่าดการณ์ และ  

– ความเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้าของ L Solar 1 เอง เป็นตน้ 
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• เมือ่พจิารณาขอ้ด ีประโยชน์ ขอ้ดอ้ย และความเสีย่ง แลว้ 

• บรษิทัฯ มเีหตุผลและความจ าเป็นทีส่มเหตุสมผลจรงิ เพือ่สรา้งความมัน่คงของรายไดใ้นระยะยาว แต่เนื่องจากราคา
ซือ้หุน้ของ L Solar 1 และราคาหุน้ของบรษิทัฯ ทีอ่อกและเสนอขายใหก้บัผูข้ายเพือ่เป็นสว่นหนึ่งของการช าระราคา
คา่หุน้ของ L Solar 1 ในครัง้นี้มคีวามไมเ่หมาะสม รวมถงึผลกระทบทางบญัชทีีอ่าจจะเกดิขึน้ 

• รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ไม่สมเหตสุมผล 

• ราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยไ์ม่เหมาะสม 

• ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็วา่ ผูถ้อืหุน้ควร ไม่อนุมติั รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนแกบุ่คคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ 

 


