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บริษัท        จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

เมื่อวันอังคำรที่ 16 ธันวำคม 2557 
ณ ห้องโลตัส ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์   

เลขที่ 60 ถนนรัชดำภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………………………….................................................................. 

 กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชมุ มีดงันี ้:  
กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายมงคล สมิะโรจน์  ประธานกรรมการ  
2.  นายณรงค์ จลุชาต  รองประธานกรรมการ  
3. นายภิมขุ สมิะโรจน์     าน     า     า  
4. คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
6. นางพวงเพ็ชร ทวีชยัวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 

   8. นายนพดล อตัวาวฒุิชยั  กรรมการ 
   9. พล. ต. ต. นพ. ทรงชยั สมิะโรจน์ กรรมการ 
 10. นายพิสทุธ์ิ สนัติโชค      า บริหาร 
 11. นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
 12.   นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน)  
 13.   นายมาวีร์ สมิะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

  

ผู้บริหาร  
1. นางปิยะลกัษณ์ สมิะแสงยาภรณ์ เลขานกุารบริษัท 
2. นายพรชยั วิระวงษ์นสุร ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
3. นายพรเลศิ ฉายาลกัษณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
4. นายสนุทร ยรุศกัดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลงัน า้มนั 
5. นาย  น   น   น         าน ย า   าย าย 
6. นายธวชัชยั บรูณะบญัญตัิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม 
7. นายศกัดิ์สทิธ์ิ เลศิหสัดีรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
8. นางสาวมกุดาวรรณ รุทธพิชยัรักษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายจดัหาและจดัซือ้ 
9. นางกานต์สนิี สนองจิตเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1    
 จากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  
ที่ปรึกษากฎหมายในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
จากบริษัท  เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั  

 นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 เมื่อเวลา 10.30 น. เลขานกุารบริษัทได้รายงานวา่ มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 166 คน และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 114 คน รวมเป็น 
จ านวน 280 คน เข้าประชมุ นบัจ านวนหุ้นได้ 487,863,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 
ซึง่มีจ านวน 1,100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก าหนดให้องค์ประชมุประกอบด้วย จ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คน และนบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว  
 

เลขานกุารบริษัทได้อธิบายวิธีการท่ีจะใช้ในการออกเสยีงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ วา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มีคะแนนเสยีง
เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยนบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและการนบัคะแนนเสยีง หากมี
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ผู้นัน้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บ “บตัรลงคะแนนเสยีงกรณี 
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง” ที่ผู้นัน้ได้แสดงความเห็นไว้ ไปหกัออกจากจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง ได้จ านวนสทุธิเทา่ไร จะถือเป็น
คะแนนเสยีงของการลงมติในวาระนัน้  มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระจะแสดงคะแนนเสยีงทัง้หมดบนจอภาพ หลงัจากที่ประชมุได้
พิจารณาครบทกุวาระแล้ว  
  า น  น ได้แนะน า     า         า  ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายตอ่ที่ประชมุ อีกทัง้ ได้แจ้งด้วยวา่ 
ได้ขอให้นางสาวมนต์มาลยั ปริพนธ์พจนพิสทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้น    น          า    า              า           ย  
 ก่อน า                 น มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 54 คน และผู้ รับ     น  จ านวน 23 คน ได้ลงทะเบียนเ  า                  รวม
จ านวน 77 คน น    าน น   น    1,738,255 หุ้น   า              น              น     า                น  าน น 357 คน 
น    าน น   น    489,601,646    น       น   ย   44.51      าน น   น           า           า     
 หลงัจากนัน้ นายมงคล สมิะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบ 
ฉนัทะ และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ แล้วได้กลา่วเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:   
 

วาระท่ี 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดี                 
ที่ 24 เมษายน 2557 ทีบ่ริษัทฯ ได้สง่ส าเนาให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้แจ้งด้วยวา่คณะกรรมการ 

   ได้มีความเห็นให้เสนอวา่ ท่ีประชมุควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2557 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี  

24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

อนมุตัิ     489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง                       0 เสยีง 
 

คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

รวม     489,601,646        เ  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 295,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัมิได้จ าหนา่ย 

 จ านวน 295,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้รายงาน  
 ที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานวา่ บริษัทฯ ประสงค์จะลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 295,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดั
หุ้นสามญัที่ยงัมิได้จ าหนา่ยจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้: 
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ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน    1,100,000,000 บาท 
 แบง่ออกเป็น          1,100,000,000 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ                              1.00 บาท 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,100,000,000 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี  

 

ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ที่ประชมุควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 295,000,000 บาท จากทนุ 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้น 
สามญัที่ยงัมิได้จ าหนา่ยจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงอนมุตัิการแก้ไข 
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ดงันี ้: 

 

อนมุตัิ   489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ                     0                              เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

      

รวม   489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 
วาระท่ี 3    พิจารณาและอนมุตัิการออกและการขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 

275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการจดัสรร
ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น    

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้รายงาน  

ที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานวา่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ในการด าเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรือเพื่อช าระหนีข้องบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  
วา่ SUSCO-W1 จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น โดยการจดัสรรในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (หากเกิดเศษจากการค านวณ 
ตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ลง) และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น สาระส าคญัของใบส าคญั 
แสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่บริษัทฯ ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) 

          นอกจากนี ้เพื่อให้การด าเนินการในรายละเอียดที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก และบรรลผุลส าเร็จ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการ (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รายละเอียดและกระบวนการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
เป็นต้น (2) ท าความตกลงและลงนามในแบบค าขออนญุาต สญัญา และเอกสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตอ่
หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหุ้น
สามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการ
อื่นๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
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ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 
275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการจดัสรร
ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น รวมทัง้ควร
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจกระท าการตามที่ได้กลา่วถึงข้างต้น 

ก่อนการลงมติ นายภมรินทร์ หอสมิะสถาพร และนายธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึง่มาประชมุด้วย
ตวัเอง เสนอตอ่ที่ประชมุให้พิจารณาเก่ียวกบัการจองใบส าคญัแสดงสทิธิเกินสทิธิของตน เนื่องจากตามวิธีการจดัสรร             
ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินน าเสนอนัน้ หากมีใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิ บริษัทฯ จะตดัใบส าคญั
แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ านวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมม่ีสทิธิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิเกินสทิธิของตนนัน้ ในกรณีที่
ผู้ ถือหุ้นบางรายไมใ่ช้สทิธิซือ้ หรือจองซือ้ต ่ากวา่สทิธิที่ตนมี บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจองซือ้เกินสทิธิ  
ซึง่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ก็ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นจองซือ้เกินสทิธิได้  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ให้ความเห็นวา่ จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะออกเพื่อใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ นัน้ มีจ านวนไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ 

เมื่อประธานฯ ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ แล้ว เสยีงสว่นใหญ่เห็นวา่บริษัทฯ ควรเปิดโอกาส 
ให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ จองเกินสทิธิได้ 

ประธานฯ จึงสอบถามที่ปรึกษากฎหมายถึงกรณีนี ้วา่จะสามารถด าเนินการได้หรือไม ่
ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นวา่ การแก้ไขวิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในสว่นที่เหลอืจากการจองซือ้ตาม

สทิธินัน้นา่จะกระท าได้  เพราะเป็นเพียงแตก่ารแก้ไขรายละเอียดเลก็น้อยเก่ียวกบัวิธีการจดัสรรจากที่คณะกรรมการได้
เคยให้ความเห็นไว้เทา่นัน้  มิได้เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ฉะนัน้ 
หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขก็สามารถกระท าได้ แตค่วรจะต้องเทียบเคียงการน าจ านวนเสยีงสนบัสนนุตาม
มาตรา 105 วรรค 5 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาใช้บงัคบั กลา่วคือจะต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด เห็นชอบให้มีการแก้ไข อีกทัง้มิได้เป็นกรณีที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
มิได้เข้าร่วมประชมุเสยีเปรียบ เพราะการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิยงัเป็นไปตามเดิมคือ ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัได้รับการจดัสรร
ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ เพียงแตห่ากมีใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการจองซือ้ จึงน ามา
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ขอจองซือ้เกินสทิธิ 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่าจะรับรองให้มีการแก้ไขวิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ                  
สว่นท่ีเหลอืหรือไม ่โดยวิธีการจดัสรร ซึง่จะถกูแก้ไขเป็นดงันี ้: 

“บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา
การจดัสรรที่ 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ 
ผู้ที่มีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ คือ  
ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ทัง้นี ้ในการค านวณ
สทิธิที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร
ดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ลง และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการ 
ถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่แสดงความจ านงจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสทิธิเกินสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการจองซือ้ดงักลา่ว บริษัทฯ จะตดั
ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืนัน้ทิง้” 

ซึง่ที่ประชมุมีมติให้แก้ไขวิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ตามที่ประธานเสนอ  
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 หลงัจากนัน้ ที่ประชมุได้ลงมติเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 1 ตอ่ไป วา่อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 
275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการจดัสรรใน
อตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจในการ (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนั
จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ รายละเอียด และกระบวนการในการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นต้น (2) ท าความตกลงและลงนามในแบบค าขออนญุาต สญัญา และเอกสารที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐาน
ที่เก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ
และหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ดงันี ้: 

 
อนมุตัิ 489,595,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9987 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ 6,489 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

      

รวม 489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 275,000,000 บาท  จากทนุจดทะเบียนจ านวน                     

1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,375,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
275,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  

 ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วย 
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้รายงาน  

 ที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานวา่ เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 ที่จะออกให้แก่                          
ผู้ ถือหุ้นเดิมดงัทีท่ี่ประชมุได้อนมุตัิไว้แล้วในวาระท่ี 3 บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 275,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,375,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่บริษัทฯ  

ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว)รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อความในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน    1,375,000,000 บาท 
 แบง่ออกเป็น          1,375,000,000 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ                              1.00 บาท 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,375,000,000 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี  
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ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ดงักลา่วจ านวน 275,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้
ควรอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วย 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 275,000,000 บาท จากทนุ 
จดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 275,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 ดงันี ้: 

 
อนมุตัิ 489,595,158 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ 6,488 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

      
รวม 489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  
 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่1 

 ประธานฯ ได้รายงานว่า จากการที่ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามวาระที่ 4  
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  จ านวน
ไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที ่1 ที่จะออกขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น                
ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่1  
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากดงันี ้: 

 
อนมุตัิ 489,595,158 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ 6,488 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

      

รวม 489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

  
วาระท่ี 6     พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วา่ด้วยวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ 

เป็น ข้อ (55) เพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต  
 ประธานฯ ได้รายงานวา่ เพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วา่ด้วยวตัถปุระสงค์ 

ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมซึง่มี 54 ข้อเป็น 55 ข้อ โดยเพิ่มเป็น ข้อ (55) ดงันี ้: 
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“(55)  ประกอบกิจการส ารวจ ขดุเจาะ ผลติน า้มนั พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนอื่นๆ รวมทัง้จ าหนา่ยพลงังานนัน้ๆ 
ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว”  

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3.วา่ด้วยวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมซึง่มี 54 ข้อ เป็น 55 ข้อ โดยเพิ่มเป็น ข้อ (55) ดงันี ้“(55) ประกอบกิจการส ารวจ ขดุเจาะ 
ผลติน า้มนั พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนอื่นๆ รวมทัง้จ าหนา่ยพลงังานนัน้ๆ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว” ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ดงันี ้: 

 
อนมุตัิ 489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

      

รวม 489,601,646 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นๆ หรือไม ่
ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่เสนอวา่ตามทีบ่ริษัทฯ เคยก าหนดคณุสมบตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็น 

กรรมการ และ/หรือวาระการประชมุสามญัประจ าปี 2557 ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นผู้จะเสนอเร่ืองดงักลา่วได้  
จะต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.5 นัน้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีโอกาสเสนอเร่ืองดงักลา่วได้ด้วย  
บริษัทฯ ควรพิจารณาปรับลดจ านวนร้อยละของการถือหุ้นลง ส าหรับคณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ได้
ก าหนดไว้วา่ ต้องผา่นการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program หรือ หลกัสตูร Director Certification Program  
ก่อนนัน้ ก็เห็นควรแก้ไขด้วยวา่ ผู้ที่จะได้รับเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการไมจ่ าเป็นต้องผา่นการอบรมดงักลา่วก่อน แต่ควร 
ก าหนดวา่ หากได้รับเลอืกตัง้แล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมทนัที 

ประธานฯ ขอบคณุผู้ที่เสนอความเห็นนัน้ และรับจะน าความเห็นนัน้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจ้งวา่ เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก และที่ประชมุได้พิจารณาและลงมติ 
ในวาระตา่งๆ ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชมุแล้ว จึงได้ขอให้เลขานกุารบริษัทรายงานคะแนนเสยีงในแตล่ะ
วาระด้วย 
 เลขานกุารบริษัทได้รายงานคะแนนเสยีงของทกุวาระบนจอภาพ ทัง้นี ้ได้รวบรวมคะแนนเสยีงทัง้ที่อนมุตัิ ไมอ่นมุตัิ  
และงดออกเสยีงไว้ด้วยแล้ว ดงัมีรายละเอียดตามที่ได้ระบไุว้ในแตล่ะวาระข้างต้น 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น            น   และผู้ที่มาร่วมประชมุทกุทา่น แล้ ได้ปิดประชมุ 
เมื่อเวลา 12.30 น. 
                                                                                         
       

- มงคล  สมิะโรจน์ -        - ปิยะลกัษณ์  สมิะแสงยาภรณ์ – 
 

                ( มงคล สมิะโรจน์ )                                                                         ( ปิยะลกัษณ์  สมิะแสงยาภรณ์ ) 
               ประธานในที่ประชมุ                                                            เลขานกุารบริษัท 

 
 


