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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทั ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขท่ี  99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1.     รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ 
2.     คุณสุวทิย ์  สิงหจนัทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3.     คุณวลัชลีย ์ กาญจนจงกล  รองประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4.     คุณวรพจน ์ ยศะทตัต ์   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
5.     คุณสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ  กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6.     คุณนพดล  วเิชียรเก้ือ  กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 
7.     คุณหฤทยั  หลิมประเสริฐ  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบริหาร) 
8.     คุณมนตช์ยั ธญัธเนส   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย และวศิวกรรม) 
9.     คุณธีรยทุธ เพช็รวงศ ์  กรรมการ/ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลิตและออกแบบ) 

 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณจิราภรณ์ พินิจนรชยั  ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
2. คุณผกามาศ ฉิมเลก็   เลขานุการบริษทั 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
2. คุณโสรยา  วงคจ์นัทร์ต๊ิบ  ผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

 
ทีป่รึกษากฎหมาย เพือ่ท าหน้าทีดู่แลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. คุณภาสิตา นานานุกลู  บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. คุณชญาดา พิชญากร   บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
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รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบริษทั มอบหมายให ้คุณสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) จากนั้นคุณสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ไดม้อบหมายให้คุณดรุณวรรณ ชาญพิพฒันชยั 
(“พิธีกร”) พิธีกรด าเนินรายการโดยการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืนๆ พร้อมแจง้วาระการประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามล าดบั 

 เพ่ือเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนน โดยมีผูถื้อหุ้นจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ คุณเสกสรร  เลิศสิริธงชยั และ คุณวรเมธ  ชยัอาชาวงษ ์ผูถื้อหุ้นแสดงความ
ประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

 จากนั้นพิธีกรไดช้ี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน
ในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยการนบัลงคะแนน ให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง 
ซ่ึงผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ
เท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จะขอใหล้งคะแนน
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ขอใหชู้บตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ เพ่ือน าไปนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหท้ าเคร่ืองหมายในช่องเห็นดว้ย ในบตัรลงคะแนน และส่ง
บตัรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัปิดการประชุม บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมดหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนท่ีไดป้ระกาศไปแลว้ 
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5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  
(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  
ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

6. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ดงักล่าวนั้น หักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ บตัรลงคะแนน
ท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนภายหลงัจากท่ีผูด้  าเนินการประชุมไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระ
นั้นๆ แลว้จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น 

7. เม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของห้องประชุม 
และจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนน
มากกวา่ปกติ ประธานในท่ีประชุมอาจจะขอใหท่ี้ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพ่ือให้การประชุม
ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ
รายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

8. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้
โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีโตะ๊ลงทะเบียนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้หอ้งประชุม 

9. ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนบัตามวิธีขา้งตน้เพื่อการลงมติตามวาระ
แลว้ ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามวธีิท่ีไดแ้จง้ไป 

10. เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 
วาระท่ี 7 วาระท่ี 10.1 และวาระท่ี 10.2 จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นบัผูท่ี้
งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 6 จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

11. ส าหรับวาระท่ี 8, 9 และ 10.1 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะยกเลิกการเสนอวาระท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

12. หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือข้ึน 
เพ่ือรอใหป้ระธานเชิญมาท่ีไมโครโฟน เม่ือท่านมาท่ีไมโครโฟนแลว้ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้น 
หรือผูรั้บมอบฉันทะแจง้ช่ือและนามสกุล แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อให้การบนัทึกรายงาน
การประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามอยา่งตรงประเด็นและกระชบั หากมี
ประเด็น หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ี โปรดเสนอแนะในวาระท่ี 11 วาระพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ 

จากนั้นพิธีกรแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 90 ราย 
ถือหุน้รวมกนัได ้550,902,548 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.2114  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงจ านวนหุ้นดงักล่าว
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 42 หลงัจาก
ท่ีประธานฯไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหวา่งการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุม
เพ่ิมเติมอีกจ านวน 4 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจ านวนหุ้นได ้435,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมด
ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 94 ท่าน นับจ านวนหุ้นรวมกนัไดท้ั้ งส้ิน 551,337,548 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้

คุณสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุม 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 
คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้ พิธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ 

บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 23 เมษายน 2561 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนการ
ประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 
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 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 ดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 

 
 

 
 

 
 

 หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้105,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 92 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้551,007,548 หุน้ 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 
 คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้ คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั  
ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และคุณมนตช์ยั  ธญัธเนส กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย 
และวศิวกรรม) ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ต่อท่ีประชุม 
 คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั ช้ีแจงวา่ ในปี 2561 รายไดห้ลกัของบริษทัยงัมาจากการขายตูไ้ฟฟ้าและสินคา้ประเภทหน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 47 และ 21 ของรายไดจ้ากการขายและบริการตามล าดบั ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาคิดเป็นร้อยละ 29 
ของรายได้จากการขายและบริการ งานรับเหมาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีงานโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนและมูลค่าต่อโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ภาพโดยรวมของบริษทัปี 2561 ลดลง 276 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22  เน่ืองจากมีการชะลอการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงคร่ึงปีหลงั สาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีถดถอย 
 คุณมนตช์ยั  ธญัธเนส ช้ีแจงวา่ โรงงานแห่งท่ี 2 อยูร่ะหวา่งขั้นตอนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและทดสอบ คาดวา่จะแลว้เสร็จ
ในไตรมาส 3 และจะสามารถด าเนินการในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 นอกจากนั้นบริษทัไดร่้วมมือกบั บริษทั ซีเมนต ์จ ากดั 
เป็น License partner ในการผลิตตูไ้ฟฟ้าท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตูส้วิตซ์เกียร์ส าหรับระบบไฟฟ้า
แรงดนัต ่า (SIVACON) และแรงดนัปานกลาง (SIMOPRIME) ซ่ึงไดมี้พิธีลงนามความร่วมมือเม่ือวนัพธุ ท่ี 24 เมษายน 2562 
ท่ีโรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงคท่ี์ผา่นมา  

 มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 

 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 551,007,548 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,007,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

6 

 

 วาระที ่3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประฐานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้ คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั 

 ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัจดัท างบดุล และ 
งบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและสอบทานจาก
คณะกรรมการการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมก่อนมีการประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 ผลการด าเนินงานในปี 2561 ประกอบดว้ย 
- รายไดจ้ากการขาย 649 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 274 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ 28 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายไดร้วม 963 ลา้นบาท  
- ตน้ทุนในการขาย 511 ลา้นบาท ตน้ทุนใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 236 ลา้นบาท ตน้ทุนใหบ้ริการ 17 ลา้นบาท 

- ก าไรขั้นตน้ 188 ลา้นบาท ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้21 ลา้นบาท  และมีก าไรสุทธิ 14 ลา้นบาท 

                   

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
- สินทรัพยร์วม 1,321 ลา้นบาท หน้ีสิน 329 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 991 ลา้นบาท 
- อตัราส่วนทางการเงินส าคญั ดงัน้ี อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 19.73  อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 1.50  อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 1.01 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 1.39 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.33 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องอยูท่ี่ 3.16  เท่า 
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พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

ค าถาม นายสมชาย ค ารณยุทธ  ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีลดลงจ านวน 22% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ พร้อมสาเหตุ และสอบถามต่ออีกวา่บริษทัจะประสบปัญหาเดิมน้ีอีกหรือไม่  

ค าตอบ คุณมนต์ชัย  ธัญธเนส  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขาย และวิศวกรรม) ช้ีแจงว่า เน่ืองจาก
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัท าใหโ้ครงการท่ีคาดหวงัจะไดรั้บจากการประมูลจากปีท่ีแลว้เล่ือนโครงการออกไป เพื่อรอดู
ความชดัเจนจึงท าใหส่้งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัดว้ย   

คุณสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ภาวะเศรษฐกิจไทยปรับตวัลดลง
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3-4 ท าให้บริษทัพบกบัปัญหาดงักล่าว ภาคการลงทุนส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจและเลือกท่ี
จะเล่ือนการลงทุนออกไป และเช่ือวา่ตราบใดท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนก็จะมีผลกระทบต่อบริษทั แต่หากเศรษฐกิจดีข้ึนบริษทั 
ก็พร้อมท่ีจะกา้วเดินต่อไปทนัที  
 ค าถาม คุณกลัยา  ผกากรอง  ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท าหนา้ท่ีเป็นอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อ
หุ้นสอบถามถึงก าไรสุทธิของบริษทัลดลงมากอยากให้ช้ีแจงเป็นตวัเลขออกมาว่าเกิดจากผลกระทบอะไร เช่น ผลกระทบ
จากการชดเชยจากกฎหมายแรงงาน  300 วนั เป็น 400 วนั กระทบมากขนาดไหน ตน้ทุนจากการขาย รายไดแ้ละตน้ทุน 
ไม่ไดผ้นัแปรตามกนั เขา้ใจวา่เป็นค่าใชจ่้ายประจ า  และภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัท าให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมชะลอ
ไป ถา้เป็นเช่นน้ีไปอีกสกัระยะ บริษทัมีกลยทุธ์อะไรใหร้ายไดข้องบริษทัปรับเพ่ิมข้ึน 
 ค าตอบ คุณจริาภรณ์  พนิิจนรชัย ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี/ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ไดช้ี้แจงวา่ ตน้ทุนขายนั้นมี
ค่าใชจ่้ายคงท่ี ท่ีไม่ไดผ้นัแปรตามยอดขายอยูท่ี่ประมาณ 50% โดยตน้ทุนขายมีค่าใชห้ลกัเป็นตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมา และ
ค่าแรงฝ่ายผลิต  ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีอยูป่ระมาณ 40 ลา้นบาท จึงท าให้รายไดจ้ากการขายลดลงก็จะ
ท าให้อตัราก าไรสุทธิลดลง  ส่วนค่าใชจ่้ายผนัแปรตามรายได ้เช่น ค่าคอมมิชชัน่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย 
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และในปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากการตั้งส ารองค่าเพ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมูลค่า 25 ลา้นบาท และการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการเปล่ียนกฎหมายแรงงานมูลค่า 8 ลา้นบาท 
 คุณมนต์ชัย  ธัญธเนส  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขาย และวิศวกรรม) ช้ีแจงวา่ บริษทัไดร่้วมมือกบั
ทางบริษทั ซีเมนต ์จ ากดั เพ่ือขยายฐานลูกคา้จากเดิมไปสู่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และรองรับงานในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีเกิดข้ึนรวมถึงงานไฟฟ้าทั้ง 3 ภาคส่วนการร่วมมือคร้ังน้ีเป็นส่วนส่งเสริมบริษทัท่ีส าคญั 
เน่ืองจากแบรนด ์Siemens ไดรั้บการยอมรับจากงานโครงการโดยบริษทัใหค้วามสนใจการเขา้ลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้300,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 93 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้551,307,548 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมติัจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2561 
คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประฐานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั 

 ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อ ท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2561 จ านวน 721,189.69 บาท 
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมทั้งส้ินไม่เกิน 
10,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.88 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองกฎหมายโดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้กบัรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลใน 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 551,307,548 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,307,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติั ใหจ้ดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลโดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้30,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 94 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้551,337,548 หุน้ 

 วาระที ่5 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 ก าหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ไดใ้ห้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับ
ต าแหน่งอีกได ้ทั้งน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีจึงมีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระรวมจ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นายสุวทิย ์ สิงหจนัทร์ กรรมการอิสระ 
2. นายวลัชลีย ์ กาญจนจงกล การการอิสระ 
3. นายธีรยทุธ เพช็รวงศ ์ กรรมการ 

 

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

มติที่ประชุม : พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 551,337,548 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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1. นายสุวยิ ์  สิงหจนัทร์      กรรมการอิสระ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. นางวลัชลีย ์   กาญจนจงกล     กรรมการอิสระ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.     นายธีรยทุธ   เพช็รวงศ ์    กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 
 คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยยึดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นควร
เสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ในรูปแบบค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงมีอตัราเทียบเท่ากบัปี 2561 ภายในวงเงินรวม
ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,548 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 3,000 0.0005 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,548 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 3,000 0.0005 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,319,548 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูหุ้น้
ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 วาระที ่7 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 
 คุณสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั 
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีให้เหมาะสมกบั บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

1. คุณวชิยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ 
2. คุณอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ 
3. คุณเสถียร  วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ 
4. คุณกลุธิดา  ภาสุรกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 หรือ 
5. คุณยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445  
 

ข้อเสนอเพือ่พจิารณา อตัราค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 
รองประธาน/กรรมการคนละ    15,000.00  บาท  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 
รองประธาน/กรรมการคนละ   15,000.00  บาท  

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,334,548 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 3,000 0.0005 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 551,337,548  
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 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้และเสนอใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ส าหรับค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2562 และค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอตัรา 1,730,000.00 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4.8% 

ทั้งน้ีบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที ่8  พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไม่
เกิน 85,000,000 หน่วยใหแ้ก่นายจิรวฒิุ คุวานนัท ์

คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายให้ คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั 
ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และพิธีกร ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

คุณจิราภรณ์  พินิจนรชยั ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี/ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ช้ีแจงแผนการเพ่ิมทุนของบริษทัมี 2 แบบ คือ 
1. แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัไดแ้ก่ นายจิรวฒิุ คุวานนัท์ ประเภทหุ้นสามญั จ านวน
หุ้น 85,000,000 มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 เป็นจ านวนเงิน 42,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.44 ของทุนท่ีออกและช าระ
แลว้ของบริษทั 

เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 
ปัจจุบนับริษทัด าเนินธุรกิจประกอบและจ าหน่ายตูค้วบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ลูกคา้ และงานโครงการสร้าง

สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย จากความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ของบริษทั จัดสรร
งบประมาณการลงทุนในส่วนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในวงเงินจ ากดั บริษทัจึงตอ้งพฒันาวิธีการขายและจดัการ

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,548 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 3,000 0.0005 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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เง่ือนไขการช าระเงินใหม่ๆ เช่น การขายสินคา้ในรูปแบบเช่าซ้ือ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าด าเนินงาน เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัลดภาระดา้นเงินในการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยสามารถขยายระยะเวลาจ่ายช าระจากปกติท่ีเป็น
การจ่ายตามงวดการส่งมอบผลงาน เป็นการจ่ายตามระยะเวลาของการใหสิ้นเช่ือ 

นายจิรวฒิุ คุวานนัท์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษทัโคว้ยูฮ่ะ ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายของรถกระบะ
ยีห่อ้อีซูซุยกัษใ์หญ่ในภาคพ้ืนอีสาน ดงันั้น กลุ่มบริษทัโคว้ยูฮ่ะ จึงเป็นกิจการท่ีมีความเขม้แข็งทั้งในดา้นของฐานะการเงิน 
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดถึงเครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากน้ี นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ยงัเป็นหน่ึงในผูล้งทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยกลุ่มบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์นายจิรวุฒิให้ความสนใจและมีวตัถุประสงค์ท่ีจะถือหุ้นเพื่อการลงทุน โดย
หลกัๆ จะอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และ/ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และนายจิรวฒิุ คุวานนัท ์ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ และ
ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 

กรอบขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งบริษทัและนายจิรวฒิุ คุวานนัท ์
- พิจารณาช่องทางการประกอบธุรกิจ การท าธุรกรรมระหว่างกนัและการส่งเสริมการขาย ในรูปแบบของการให้

ค  าแนะน าจากความรู้และประสบการณ์นายจิรวฒิุ  คุวานนัท์ รวมถึงการร่วมมือจากธุรกิจในเครือและกลุ่มพนัธมิตร
ของนายจิรวฒิุ  คุวานนัท ์รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินในรูปแบบการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- พิจารณาการจดัตั้งบริษทัย่อย (บริษทัถือหุ้น 100%) เพ่ือรองรับธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือธุรกิจให้แก่
กลุ่มลูกคา้เดิม และลูกคา้ใหม่ของบริษทัในการซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทั 

บริษทัไม่ไดใ้หสิ้ทธิ นายจิรวฒิุ คุวานนัท ์ในการเขา้มาเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงไม่ให้สิทธิใน
การเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน 
เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือธุรกิจและธุรกิจอ่ืนๆ ส าหรับตูไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้า

ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกอุตสาหกรรม และยาน
ยนต์พาหนะ ท่ีกลุ่มลูกคา้ทั้งปัจจุบนัและอนาคตใชใ้นการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเพ่ิมทางเลือกของลูกคา้ในการจ่ายช าระค่าซ้ือ
สินคา้และบริการของบริษทัและกลุ่มพนัธมิตร ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนท าให้บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าและเป็นการเพ่ิมศกัยภาพ
ของบริษทัในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เดิมและการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายและฐานลูกคา้ของบริษทั
ในระยะยาว 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งิน 
การใชเ้งินทุน  : ประมาณ 400 ลา้นบาท (ระหวา่งปี 2562 -2564) 
แหล่งเงินทุน  : 1) จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

         2) จากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ของนายจิรวฒิุ คุวานนัท ์(102 ลา้นบาท) 
          3) จากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

       สดัส่วนรายได ้: ร้อยละ 5-12 ของรายไดร้วมในปี 2562 ของบริษทั 
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รายละเอยีดทีส่ าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ / การจัดสรร 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (PP-W) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้
(ยกเวน้เป็นการโอนโดยมรดก) โดยเป็นการจดัสรรให้บุคคลในวงจ ากดั (นายจิรวุฒิ คุวานนัท)์ 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่น า PP-W เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย / ราคาเสนอขาย ไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ในราคา 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราและราคาการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PP-W) จ  านวน 1 หน่วย สามารถใช ้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ได ้1 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทักบันายจิรวฒิุ คุวานนัท ์
ราคาท่ีเสนอขายข้างต้นเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558  
(ราคาตลาดท่ีค านวณระหว่างวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 6 มีนาคม 2562 ก่อนวันท่ีคณะกรรมบริษัทมีมติอนุมัติ เท่ากับ 1.13 บาท)  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ 
ไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.44 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ปัจจุบนั 900,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 
(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ร้อยละ 8.63 
(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้น (EPS Dilution) ร้อยละ 8.63 

2. แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
- เพ่ือเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ประเภทหุ้นสามญั จ านวนหุ้น 90,000,000 มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท 

เป็นจ านวนเงิน 45,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 
-   เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ประเภทหุ้น

สามญั จ านวนหุน้ 180,000,000 มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 90,000,000 คิดเป็นร้อยละ 20 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัยงัไม่ไดรั้บและให้ขอ้เสนอการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate - PP  
แก่นกัลงทุนรายใด และบริษทัจะไม่เสนอขาย General Mandate-PP ใหน้ายจิรวฒิุ คุวานนัท ์

ในส่วนของการเสนอขายหุน้ General Mandate - RO บริษทัจะด าเนินการเสนอขายหุน้โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกท่าน
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใชเ้งินแต่ละช่วงเวลาในอนาคต 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคาจองซ้ือ อตัราส่วนการจองซ้ือ ก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ ระยะเวลาจองซ้ือ และล าดบัในการจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการน า
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนกบั ต.ล.ท. ทั้งน้ี ราคาท่ีจะเสนอขายตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  
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โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ นายจิรวฒิุ คุวานนัท์ ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (PP-W) 
จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ซ่ึงมีรายละเอียดคือ ไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั โดยสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของ PP-W ดงัน้ี 

 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ 1.20 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี 
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) เน่ืองจากราคาตลาดในช่วงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 
อยูท่ี่ 1.13 บาท ต่อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาคุณสมบัติของนายจิรวุฒิ คุวานันท์ นักลงทุนใหม่แลว้ เห็นว่าเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และเครือข่ายธุรกิจท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษทั ให้มีความแข็งแกร่งไดเ้ป็น
นกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสามารถส่งเสริม และเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัในการขยายธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือ สินเช่ือเพ่ือซ้ือสินคา้คงคลงั สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือการพาณิชย ์สญัญาเช่าทางการเงิน สญัญาเช่าด าเนินงาน และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทั รวมถึงการเปิดโอกาสในการเพ่ิมทางเลือกของลูกคา้ในการจ่ายช าระค่าซ้ือสินคา้และ
บริการของบริษทัและกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ อนัจะน ามาซ่ึงการเพ่ิมยอดขายและฐานลูกคา้ของบริษทัในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ นายจิรวฒิุ คุวานนัท์ ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 
(PP-W) จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือ เสนอแนะ  

ค าถาม นายสมชาย  ค ารณยุทธ  ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ธุรกิจท่ีบริษทัจะด าเนินการคือธุรกิจใหม่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัตั้งแต่ตน้อาจจะไม่ใช่ความถนดัของบริษทั ไม่วา่คุณจิรวฒิุ คุวานนัท ์จะมีความเช่ียวชาญอยา่งไรการเขา้มานั้นจะท าให้
บริษทัเติบโตหรือไม่ บริษทัจะมีความเส่ียงกบัการให้สินเช่ือหรือไม่ และการเพ่ิมทุนให้คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ นั้นบริษทัมี 
ขอ้ผกูพนักบัคุณจิรวฒิุ คุวานนัท ์มากนอ้ยเพียงใดจะกระทบกบับริษทัหรือไม่  จากนั้นไดส้อบถามถึงความเห็นของผูบ้ริหาร
ท่ีไดช้ี้แจงวา่สินเช่ือจะท าให้รายไดบ้ริษทัเพ่ิมข้ึน อยากให้ช้ีแจงว่าจะเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งไรโดยเขา้ใจว่าลูกคา้รายเดิมประสบ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน หากให้สินเช่ือลูกค้าแล้วลูกค้าจะซ้ือสินค้าเพ่ิมข้ึนจะมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนหรือไม่  

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ ราคาหุน้ละ 1.20 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี 
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และสอบถามเพ่ิมเติมอีกวา่ การท าธุรกิจกบับริษทั ซีเมนต ์จ ากดั ตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมอีกจ านวนเท่าไหร่ เงินจ านวนดงักล่าว
น ามาจากส่วนไหนโดยส่วนตวัเห็นดว้ยท่ีจะขยายธุรกิจไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรงงานน ้ าตาลซ่ึงถือเป็นโอกาส 

ค าตอบ คุณสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงวา่ ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัเป็น
ลูกคา้รายเดิมเกือบทั้งหมดและเป็นบริษทัขนาดใหญ่ไม่ใช่ลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการสูญเสียพลงังาน
อยูแ่ลว้ ทางบริษทัจะน าระบบไฟฟ้าท่ีสูญเสียดึงกลบัมาเพือ่ให้สามารถใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ธุรกิจน้ีมีความเส่ียงนอ้ย ไม่มีคู่แข่ง 
ซ่ึงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงนั้นอาจจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงมาก  

รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  งบการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า
ข้ึนอยูท่ี่ขนาดการก่อสร้าง งบการลงทุนค่อนขา้งมากซ่ึงระบบการผลิตไฟฟ้าเดิมท างานไดอ้ยูแ่ลว้เพียงแต่เกิดการสูญเสียใน
ระบบการผลิตเท่านั้น บริษทัจะเพ่ิมเคร่ืองจกัรเขา้ไปช่วยโดยผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน 5 ปี และธุรกิจดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ และบริษทั
ยงัมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเลก็แบบ VSPP ท่ีบริษทัครองตลาดสูงสุดและมีส่วนแบ่งเป็นอนัดบัหน่ึง 

ค าถาม คุณกติต ิ งามมหรัตน์  ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลท่ีบริษทัเลือกคุณจิรวฒิุ คุวานนัท์ บริษทัไดป้ระโยชน์อะไร
ท าไมจึงเลือกออกราคาวอแรนตต์ ่ากว่าราคา IPO มาก และการเกิด Dilution Effect กบัราคาในอนาคตและสอบถามถึงความ
เช่ียวชาญของพนกังาน 

ค าตอบ คุณสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงวา่ คุณจิราวฒิุ คุวานนัท์ เป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ และมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจจะเป็นผูท่ี้น าทีมงานท่ีมีความช านาญเขา้มาปฏิบติังาน เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ 
ส่วนการเกิด Dilution Effect จากการเพ่ิมทุน ขอใหคุ้ณจิราภรณ์ พินิจนรชยั เป็นผูต้อบค าถาม 

คุณจริาภรณ์  พนิิจนรชัย ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี/  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ ไดช้ี้แจงวา่ การ Dilution Effect นั้น
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8  จะทยอยเกิดตามสิทธิการแปรสภาพของคุณจิราวุฒิ ในช่วงระยะเวลาภายใน 3 ปี โดยต่อ 
 1 ปี สามารถใชสิ้ทธิการแปรสภาพได ้2 คร้ัง หากเทียบกบัโอกาสในการสร้างรายไดข้องบริษทัน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้มากกวา่ 

ค าถาม นายสมชาย  ค ารณยุทธ  ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การช้ีแจงของบริษทักบัธุรกิจใหม่ท่ีเขา้มาเน่ืองจากเช่ือว่า
บริษทัไดมี้การวเิคราะห์ก่อนหนา้แลว้ อยากใหช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ใหช้ดัเจน 
 ค าตอบ รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ช้ีแจงว่า การท าการตลาดถือเป็น
ยทุธศาสตร์ของบริษทั ดงันั้นขอ้มูลบางส่วนจึงตอ้งขออนุญาตเก็บเป็นความลบัทางธุรกิจ และขอเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีช่วยดู
รายละเอียด เพราะธุรกิจตวัใหม่เป็นโอกาสของบริษทัท่ีจะขยายไปทัว่ประเทศในอนาคตอนัใกลอ้ยา่งเช่น ในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนท่ีมีพ้ืนฐานอยูแ่ลว้  และยงัไม่ไดใ้ชศ้กัยภาพนั้นอย่างเต็มท่ี อีกทั้งบริษทัไม่ถนัดงานดา้นสินเช่ือจึงจ าเป็นตอ้งหา
พนัธมิตรเขา้มาช่วยสนบัสนุน  

ค าถาม คุณวิโรจน์  ทักษิณาณุกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ราคาของการใชสิ้ทธิท่ีคุณจิรวุฒิ คุวานนัท์ ไดรั้บเป็นราคาท่ี
ค่อนขา้งต ่า เพราะเป็นการใชสิ้ทธิในอนาคต และการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 3 ปี ไม่ไดก้ าหนดวา่ใชเ้วลาเท่าไหร่ หากระหวา่ง
น้ีบริษทัตอ้งการใชเ้งิน อาจจะท าใหเ้สียโอกาสในการเติบโต บริษทัควรมีก าหนดการใชสิ้ทธิใหช้ดัเจนมากข้ึนหรือไม่ 

ค าตอบ คุณสมศักดิ์  หลมิประเสริฐ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงวา่ คุณจิรวฒิุ คุวานนัท์ มีศกัยภาพ
ในการลงทุนมาก ราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลในการร่วมมือทางธุรกิจ และมีก าหนดการ 
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพทุกๆ คร่ึงปี นอกจากน้ี หุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิยงัคงอยูภ่ายในกฎเกณฑ ์Silence Period 1 ปี 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม พิธีก แจง้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบอีกคร้ังวา่ การพิจารณาในวาระท่ี 8, 9 และ 10.1 เป็นวาระ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะยกเลิกการเสนอวาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมอนุมติัลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูหุ้้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจ ากัด(PP-W) จ านวน 
ไม่เกิน 85,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั
ใหแ้ก่ นายจิรวฒิุ คุวานนัท ์โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 วาระที ่9 พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายใหพิ้ธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ 
เน่ืองจากแผนการขยายธุรกิจตามท่ีกล่าวในรายละเอียดวาระท่ี 8 บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งระดมเงินทุนเพ่ิม โดยการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัจะพิจารณาให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 450,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
900,000,000 หุน้ ใหเ้ป็นทุนจดทะเบียน 627,500,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ิน 1,255,000,000 หุ้น โดยการ
ออกหุ้นสามญั จ านวน 355,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวม 177,500,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงัน้ี 

                                         

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,548 99.9961 
ไม่เห็นดว้ย 21,000 0.0038 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 551,337,548  
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 ซ่ึงมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนตามท่ีระบุในแบบรายงานการเพ่ิมทุน F53-4  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)  และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี  

    ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน    627,500,000 บาท (หกร้อยยีสิ่บเจ็ดลา้นหา้แสนบาท) 
    แบ่งออกเป็น   1,255,000,000 หุน้  (หน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบหา้ลา้นหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ                  0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
    โดยแบ่งออกเป็น  หุน้สามญั 1,255,000,000 หุน้  (หน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบหา้ลา้นหุน้) 

         หุน้บุริมสิทธิ                                 -   หุน้ ( - )”  

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมอนุมติัลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 วาระที ่10 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 คุณสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายใหพ้ิธีกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะเพ่ิมทุนจะทะเบียนอีกจ านวน 177,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 355,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราหุน้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 355,000,000 หุน้ มูลค่า 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
และรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วาระท่ี 10.1 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จ านวนไม่
เกิน 85,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 42,500,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 85,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
ท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ นายจิรวฒิุ คุวานนท ์บุคคลในวงจ ากดั ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือ
เน่ืองจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ บริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,548 99.9961 
ไม่เห็นดว้ย 3,100 0.0005 
งดออกเสียง 18,000 0.0032 
บตัรเสีย 0 0 
รวม 551,337,548  
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ทั้งน้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมทั้ งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/ หรือค าขอต่างๆ และ/ 
หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

มติที่ประชุม : พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัตามท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการโดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 วาระท่ี 10.2 อนุมติัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

 10.2.1 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียน 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 
โดยราคาตลาดท่ีใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการก่อนวนัท่ีก าหนดราคาเสนอขายหุน้นั้น 

  10.2.2 อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 270,000,000 หุน้  

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามและ/ หรือเสนอแนะ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,319,548 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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มติที่ประชุม : พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงให้อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  -  ไม่มี   - 

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
ค าถาม คุณกลัยา  ผกากรอง  ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บริษทัมีนโยบายการเขา้

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) อยา่งไร 
ค าตอบ คุณจิราภรณ์  พินิจนรชัย (ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี/ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน) ไดช้ี้แจงวา่  บริษทัยงัไม่ได้

เขา้ร่วมโครงการอยูใ่นขั้นตอนด าเนินการพิจารณาจดัตั้งทีมงานเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ 
 

พิธีกรกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เม่ือไม่มี
ท่านใดใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของ บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงัสละเวลามาร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัน้ี และทางบริษทัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ไดรั้บความร่วมมือจากผูถื้อหุน้เป็นอยา่งดีเช่นน้ีในคร้ังต่อๆ ไป   

ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.10 น. 
 

 

       (รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา) 
                    ประธานท่ีประชุม 

                 (นางสาวผกามาศ  ฉิมเลก็) 
                      ผูบ้นัทึกการประชุม 

        เลขานุการบริษทั 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 551,316,448 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 3,100 0.0005 
งดออกเสียง 18,000 -* 
บตัรเสีย 0 -* 
รวม 551,337,548  
*ไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 


