
 

หน้าที่ 1 

 
-ร่าง- 

บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
เม่ือวนัพธุท่ี 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล เลขท่ี 99/1    

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 

1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 
9. นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน 

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายชรัณ เลิศธีรพจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
  



 

หน้าที่ 2 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 ท่าน 
1. นายวรเทพ เหลืองสิรพรชยั ผู้อ านวยการอาวโุส ตรวจสอบภายใน 
2. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร 
3. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ, CFO 
4. นายธ ารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
5. นายไพโรจน์ ภานกุาญจน์ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงาน PM&OM 
6. นายภดูิศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้อ านวยการ สายงานโลจิสติกส์ 
7. นายศราวธุ มาสรวง ผู้อ านวยการสายงาน PDI 
8. นางณฐัวรรณ วงษ์จนัทร์ ผู้อ านวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน 
9. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท และ 

  ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
10. นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ รักษาการผู้อ านวยการ EBD 
11. นางลคันา  สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

 
12. นายธฤติ  บณุยายน ผู้จดัการ โครงการพลงังานลม 

 
13. นางสาวณิชนนัทน์ เลิศปัญญาพล ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  

   
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ จ านวน 9 ท่าน 

1. นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
2. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
3. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
5. นางสาวมธุรส สาราณียธรรม ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
6. นายสริุยา  ธรรมธีระ ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
7. นางสาวพรหมพร  สรุพลชยั ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
8. นายชวพล  ศรัณยพฤทธ์ิ ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
9. นายกิตติพงศ์ เวชจนัทร์ฉาย ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
10. นางสาวสทิธินาฏ ตัง้ตรงจิตต์ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
11. ร้อยต ารวจเอกอาณตัิ เสมทบัพระ  ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  
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 การประชมุในครัง้นีมี้ตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และสถาบนัการเงิน ได้เข้า
ร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จ ากดั 
 ตวัแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็ส าหรับการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 ตวัแทนจากสถาบนัการเงิน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ให้การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือ  

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผ่านทางเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนเสียง
ดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 27 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 103  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ     

  ข้อ 27  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 107 และตาม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 28 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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  ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ไมอ่นญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานแจ้งต่อท่ีประชมุรับทราบต่อไป 

ส าหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึน้กบักฎเกณฑ์ของการ
นบัคะแนนแล้วแต่กรณีตามท่ีอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระให้นบัคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 6, 11 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ     
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั              
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

2,3,4,5,7,8,9,10 มตพิิเศษ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะน ารวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  

12 (ถ้ามี) มติธรรมดา หรือ 
มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึง่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ   
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียง
สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ    
ผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี)   

      



 

หน้าที่ 5 

เร่ิมการประชุม 
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 163  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 14,277,331 หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 521  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 872,548,699 หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  684  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 886,826,030 หุ้น 

 คิดเป็นร้อยละ 80.6261 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,099,924,471 หุ้น ซึง่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
 นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชมุ โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       
ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป  
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญ บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
เป็นผู้ แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้ แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็น
กรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีมี้ร้อยต ารวจเอกอาณตัิ เสมทบัพระ ให้เกียรต ิเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 10 เมษายน 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 890,835,974 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (716 ราย) 890,835,974 100.0000 
งดออกเสียง * 215,925 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 



 

หน้าที่ 6 

วาระที่ 2 พจิารณาให้สัตยาบันการเข้าท ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ 
 บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ ากัด 

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ  บริษัท          

กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 886,948,327 99.5277 
ไมเ่หน็ด้วย 6,600 0.0007 
งดออกเสียง 4,201,375 0.4715 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (724 ราย) 891,156,902 100.0000 

 
วาระที่ 3  พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าท ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai 

Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญ่ีปุ่น  

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Sendai 

Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญ่ีปุ่ น ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 886,999,198 99.5278 
ไมเ่หน็ด้วย 6,600 0.0007 
งดออกเสียง 4,201,375 0.4714 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (729 ราย) 891,207,773 100.0000 

 
           พจิารณาการสลับวาระการประชุมโดยการน าเสนอวาระที่ 5 พจิารณาก่อนวาระที่ 4 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ให้
สลบัวาระการประชมุโดยการน าเสนอวาระที่ 5 พิจารณาก่อนวาระที่ 4 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย (528 ราย) 829,786,020 93.0934 
ไมเ่หน็ด้วย (84 ราย) 20,995,963 2.3555 
งดออกเสียง (121 ราย)  40,566,082 4.5511 
บตัรเสีย (0 ราย)  - - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 

 



 

หน้าที่ 7 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเข้าท ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ GK Kimitsu 
ประเทศญ่ีปุ่น 

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนมุตัิการเข้าท ารายการการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  GK Kimitsu 

ประเทศญ่ีปุ่ น ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 891,308,340 99.9955 
ไมเ่หน็ด้วย 6,600 0.0007 
งดออกเสียง 32,500 0.0036 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (732 ราย) 891,348,040 100.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการการเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากัด สัดส่วน ร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงนิ โซลูช่ัน จ ากัด ที่ได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ และการลงทุนในโครงการดังกล่าว 

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนมุตัิการเข้าท ารายการการเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
สดัสว่น ร้อยละ 67 ซึง่ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จ ากดั ท่ีได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ และการลงทนุในโครงการดงักลา่ว ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 860,102,934 96.4946 
ไมเ่หน็ด้วย 31,171,756 3.4971 
งดออกเสียง 72,775 0.0082 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 

 



 

หน้าที่ 8 

วารที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจัดหาแหล่งเงนิทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการจดัหา
แหลง่เงินทนุ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น     
แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) และการออกใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียน    
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 891,297,965 99.9992 
ไมเ่หน็ด้วย 6,725 0.0008 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,305,290 100.0000 
งดออกเสียง * 42,775 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 65,794 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 
65,794 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติ        
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 891,305,440 99.9952 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 42,625 0.0048 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 

 



 

หน้าที่ 9 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ   
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดงันี ้   

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม ลดทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,099,990,265 บาท 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 
เก้าหม่ืนสองร้อยหกสิบห้าบาท) 

1,099,924,471 บาท 
(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 

สองหม่ืนสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสิบเอด็บาท) 
 แบง่ออกเป็น  1,099,990,265 หุ้น 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 
เก้าหม่ืนสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 

1,099,924,471 หุ้น 
(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 
สองหม่ืนสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสิบเอด็หุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
1,099,990,265 หุ้น 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 
เก้าหม่ืนสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 

 
1,099,924,471 หุ้น 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสน 
สองหม่ืนสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสิบเอด็หุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 891,305,440 99.9952 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 42,625 0.0048 
บตัรเสีย 0 0.0000 
จ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่    

ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในจ านวนไม่เกิน 274,981,118 บาท มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 891,297,965 99.9944 
ไมเ่หน็ด้วย 7,000 0.0008 
งดออกเสียง 42,500 0.0048 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 



 

หน้าที่ 10 

 
วารที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดงันี ้   

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,099,924,471 บาท 

(หนึ่งพนัเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสน 
สองหมื่นสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสบิเอ็ดบาท) 

1,374,905,589 บาท 
(หนึ่งพนัสามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน

ห้าพนัห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น  1,099,924,471 หุ้น 

(หนึ่งพนัเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสน 
สองหมื่นสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสบิเอ็ดหุ้น) 

1,374,905,589 หุ้น 
(หนึ่งพนัสามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน

ห้าพนัห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
1,099,924,471 หุ้น 

(หนึ่งพนัเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสน 
สองหมื่นสี่พนัสี่ร้อยเจ็ดสบิเอ็ดหุ้น) 

 
1,374,905,589 หุ้น 

(หนึ่งพนัสามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสน
ห้าพนัห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 891,297,965 99.9944 
ไมเ่หน็ด้วย 7,000 0.0008 
งดออกเสีย 42,500 0.0048 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,348,065 100.0000 

 



 

หน้าที่ 11 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญ    
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่ (Right Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในจ านวนไมเ่กิน 274,981,118 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดงันี ้ 
1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 183,320,745 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และในอตัรา
จดัสรร 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ทัง้นีร้าคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมดงักลา่วเทา่กบั 22 บาทตอ่หุ้น 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ 
จะจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้นอีก 
1 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจดัสรรได้เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจอง
ซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 91,660,373 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (GUNKUL-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ซึง่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (1) 
ในอตัราสว่นหุ้นสามญัใหมซ่ึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 2 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หน่วย 

ทัง้นี ้รวมทัง้เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น 
(1) การก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(Record Date) 
(2) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ

ก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว และการแตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ 

(4) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดั งกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ดงัรายละเอียดข้างต้น 

รวมทัง้เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/



 

หน้าที่ 12 

หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจด าเนินการจดัการเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ดงันี ้  
(1) ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ราคาการใช้สิทธิ 

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เช่น 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สดุของการใช้สิทธิ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้

 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 891,297,965 99.9992 
ไมเ่หน็ด้วย 6,725 0.0008 
บตัรเสีย 600 0.0001 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (733 ราย) 891,305,290 100.0000 
งดออกเสียง * 42,775 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 12  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ไมมี่เร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา 

 
 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 202  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 18,,393,080 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 531  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 872,954,985 หุ้น 
รวมทัง้สิน้  733  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 891,348,065 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.0372 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,099,924,471 หุ้น 
 
ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา  18.32 น.  
 
 
 (นายกลักลุ ด ารงปิยวฒ์ิุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 


