
 

 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

วัน เวลา และสถานที่  

 การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

จัดให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอด ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดสิุต 

กรุงเทพมหานคร  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายกําธร  วงัอดุม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสําเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3.  นายธนา  บบุผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

4.  พลเอก ไพรัช  โพธ์ิอบุล กรรมการอิสระ 

5.  นายมนชยั  พงศ์สถาบด ี กรรมการอิสระ 

6.  นายววิรรธน์  ไกรพิสิทธ์ิกลุ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 

7.  นางสาวธัณฐภรณ์  ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

8.  นายธนวรรธน์  ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

9.  นายวรุตม์  ธรรมาวรานคุปุต ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการ 

10.  นางธัญนีย์  ไกรพิสิทธ์ิกลุ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวสกุญัญา โภคะกลุ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

2.  นางสาวสมรมาศ ชยัผาตกิานต ์ เลขานกุารบริษัท 



 

 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวเดือนพรรณ  ลีลาวิวฒัน์  ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระจากบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร่ี จํากดั 

2. นายณฐันนัท์   กิจวรรณ  ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระจากบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร่ี จํากดั 

3. นายคงกช   ยงสวสัดิกลุ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั  

4. นางสาวภาสิตา  นานานกุลู ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

5. นางสาววิภารัตน์  ทิมประเทือง ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

เร่ิมการประชุม  

 การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ 1/2564 ของบริษัท จัดขึน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ 

จํากัด ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยงัได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทท่ีผ่านการรับรองระบบควบคมุการ

ประชุม จากสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะมา

ประชุม เป็นจํานวนรวม 103 คน นับเป็นจํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 521,670,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4367% ของจํานวนหุ้นท่ี

บริษัทจดทะเบียนไว้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุรวม 10 ท่าน ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของ

บริษัท 

นายกําธร วังอุดม ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมของบริษัท (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ 1/2564 และแนะนํากรรมการของบริษัทและตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระจาก บริษัท ไพโอเนีย แอดไว

เซอร่ี จํากดั และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ซึง่เป็นผู้สงัเกตการณ์ในการประชมุวนันี ้

อน่ึง บริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะดําเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต หรือ CAC เพ่ือให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนําไปสู่ความยัง่ยืนของธุรกิจต่อไป  

ลําดับต่อไป ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับระเบียบ ขัน้ตอนของการประชุมผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั

คะแนนเสียง และสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

การลงคะแนนเสียง  

 การประชุมจะเรียงลําดบัวาระการประชมุตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดําเนินภายหลงั

จากท่ีได้มีการนําเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว   



 

 

 ประธานท่ีประชมุจะสอบถามผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ โดยผู้ ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 

คะแนนเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่ มสัญลักษณ์เคร่ืองหมายถูกในเมนูลําดับท่ี 1 ทางแถบเมนูท่ี

ปรากฎอยู่ทางซ้ายมือ หลงัจากนัน้จะปรากฎวาระต่าง ๆ ท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทําการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหน่ึงของปุ่ มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ ม “ส่ง” เพ่ือยืนยนั

การลงคะแนนเสียงของท่าน 

 ทัง้นี ้ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้

จนกว่าท่ีประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็น

ด้วย ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชมุ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก

เสียง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบ

ฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

 ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหน่ึง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

การนับคะแนนเสียง 

 ฐานคะแนนเสียงและจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าระบบประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

 การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม จะนบัตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนําคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็น

ด้วยและท่ีงดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของท่ีประชุมในแต่ละวาระ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน

เสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนัทึก

คะแนนเสียงดงักล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 



 

 

• ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดผูลคะแนนได้โดยการกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนูลําดบัท่ี 2 ซึง่รายละเอียดของผลการนบัคะแนนจะแสดง

เฉพาะวาระท่ีพิจารณาเสร็จสิน้ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่านัน้ 

สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

• หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกบั

วาระนัน้ ๆโดยตรง โดยสามารถเร่ิมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตัง้แต่ประธานในท่ีประชุม

ประกาศเร่ิมการพิจารณาในวาระนัน้ ๆ 

• หากท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ขอความกรุณา

แสดงความคิดเห็น หรือถามคําถามของท่านได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า

แล้ว เพ่ือเป็นการทําให้การดําเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 

• ทัง้นี ้หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ ม

สญัลกัษณ์ในเมนลํูาดบัท่ี 4 พิมพ์ข้อความท่ีท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพ่ือยืนยนัข้อความดงักล่าวมายงับริษัท 

• หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้ อ่านคําถามของท่านตามลําดบัเวลาท่ีปรากฎอยู่ในระบบหลงับ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธ์ิ

ในการถามคําถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ ๆ  หากคําถามใดไม่ตรงตามวาระจะถกูนําไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุ

ตามวิธีการท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกลุ 

และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะได้บนัทึกรายงานการประชมุได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน 

• นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจําปี หนังสือเชิญประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น และพรีเซน็เทชัน่ของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนูลําดบัท่ี 3 และทําการดาวน์โหลดเอกสาร

ได้ตามความต้องการ 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมาภายหลังการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตัง้แต่

ระเบียบวาระท่ีท่านได้เข้าร่วมประชมุนัน้ ๆ เป็นต้นไป 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 6 

พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแอกสารแนบท่ี 1 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR 

Code และได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 พร้อมทัง้เผนแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานประชมุดงักล่าว  



 

 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซกัถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามใด ๆ  จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

หลงัจากตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผลการนบัคะแนนเสียงมีดงันี ้ 

การลงคะแนนเสียง จาํนวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 521,670,943 100.0000% 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง* 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

(*ไม่คาํนวณร้อยละเน่ืองจากนบัฐานเสียงเฉพาะผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน) 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุรวม 103 คน เป็นจํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 521,670,943 หุ้น มีมติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามท่ี

เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต์ โดย

กาซือ้หุ้นทัง้หมดในบริษทั ยูนิ พาวเวอร์ เทค จาํกดั จากผู้ถือหุ้นของบริษทัดังกล่าวซ่ึงเป็นบุคคล

ที่เกี่ยโยงกนัของบริษัท 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสกุญัญา โภคะกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงนิ เป็นผู้รายงาน

เก่ียวกบัการเข้าลงทนุดงักล่าวต่อท่ีประชมุ 

นางสาวสกุญัญา โภคะกลุ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่

เป็นการลงทุนตามแผนการลงทุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ท่ีมุ่งเน้นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมนุเวียน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 จึงมีมตอินุมตัิการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการ

ผลิต 9.9 เมกกะวตัต์ โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดในบริษัท ยนิู พาวเวอร์ เทค จํากดั (“ยูพีที”) จากผู้ ถือหุ้นของยพีูที รวมถึงสิทธิในการ

รับชําระหนีเ้งินกู้ ในส่วนท่ียูพีทียังคงค้างชําระแก่ผู้ ถือหุ้ นของยูพีทีด้วย (“ธุรกรรม”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ 

500,000,000 บาท 



 

 

ในการนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่ืองหลกัเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าท่ีในคําขอ

ขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ฉบับลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นนิติบุคคลเปล่ียนแปลง

จํานวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดท่ียื่นคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหน่ึงและห้ามมิให้

เปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้จ่ายไฟเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้ บริษัทจะเข้าลงทุนในยูพีทีเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) การเข้าซือ้หุ้นจํานวน 

119,070 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที และ (2) การเข้าซือ้

หุ้นจํานวน 123,930 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของยพีูที ภายหลงั

จากได้มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบ 3 ปี  

ทัง้นี ้การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามท่ีระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้นระหว่าง

บริษทั (ในฐานะผู้ซือ้) และผู้ ถือหุ้นของยพีูที ได้แก่ บริษัท แอ๊บโซลทู โปรดกัส์ จํากดั บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิง้ส์ จํากดั นายวิวรรธน์ 

ไกรพิสิทธ์ิกุล นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล และนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล (ในฐานะผู้ขาย) 

(“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) เสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสําคญั รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษทั มีมติอนมุตัิการเข้าทําธุรกรรม 

(2) ยพีูทีได้รับความยินยอมจากสถาบนัการเงินผู้สนบัสนนุสินเชื่อให้สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือ

หุ้นตามธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น 

(3) บริษัทได้รับโอนสิทธิในการรับชําระหนีเ้งินกู้ ในส่วนท่ียูพีทียงัคงค้างชําระแก่นางสาวธัณฐภรณ์ ไก

รพิสิทธ์ิกลุ  

(4) บริษัทได้รับหนงัสือคํา้ประกนัโดยธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัความเสียหายจากคดีพิพาท 

โดยในเบือ้งต้น บริษัท คาดว่าจะซือ้หุ้นยพีูทีช่วงท่ี 1 แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 และจะซือ้หุ้น   

ยทีูพีช่วงท่ี 2 แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565  

การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการ เปรียบเทียบกับ

ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทาน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยคํานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้

ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวมขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 

7.94 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงานสินทรัพย์ท่ีได้มาเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษทั (“เกณฑ์



 

 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน”) และบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทําธุรกรรมใน

ครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งบริษัทจะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

อีกทัง้การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากผู้ขาย

เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท กล่าวคือ 

(1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมการถือหุ้นทัง้

ทางตรงและทางอ้อม) และกรรมการของบริษัท  

(2) นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(3) นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท (รวมการถือหุ้ นทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม) 

(4) บริษัท แอ๊บโซลทู โปรดกัส์ จํากัด เป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษัท 

ได้แก่  

(ก) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ นางสาวธัณฐภรณ์       ไกรพิสิทธ์ิ

กุล และนายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ซึ่งมีรายละเอียดความสมัพนัธ์กับบริษัทตามข้อ (1) 

(2) (3) ข้างต้น และ 

(ข) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นมารดาของนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล นางสาวธัณฐภรณ์ 

ไกรพิสิทธ์ิกลุ และนายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  



 

 

(5) บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิง้ส์ จํากัด เป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุม ได้แก่ 

นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกุล เป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดความสมัพนัธ์กับบริษัท

ตามข้อ (4)(ข) 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายละเอียดข้างต้นนี ้เป็นรายการประเภทรายการเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีมีมลูค่าร้อย

ละ 11.15 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท คํานวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยงดงักล่าว หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา รายการดงักล่าวมีขนาดรายการรวมทัง้หมดเกินกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

รวมถึงแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และดําเนินการให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกันในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ได้แก่ (1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล (2) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธ์ิกุล (3) นายธนวรรธน์ 

ไกรพิสิทธ์ิกุล และ (4)  นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชมุในรูปแบบ QR Code แล้ว 

โดยในการเข้าทําธุรกรรม บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร่ี จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพ่ือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเก่ียวกับการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวในเร่ือง (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ

รายการ (2) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (3) ผู้ ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานความคิดเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code แล้ว 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้นาย

วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ และนางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดงักล่าว เป็นผู้มี

อํานาจ (ก) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมตามท่ีจําเป็นและสมควร

ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ข) เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดั

เพียง สัญญาซือ้ขายหุ้นของยูพีที สัญญาโอนสิทธิในการรับชําระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างยูพีทีกับนางสาวธัณฐภรณ์       

ไกรพิสิทธ์ิกลุ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือให้การเข้า

ทําธุรกรรม สําเร็จลลุ่วงภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  



 

 

ทัง้นี ้เมื่อการเข้าทําธุรกรรมการลงทุนได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รายการดงักล่าวจะไม่ถกูนบัรวม

ขนาดรายการกบั (ก) รายการได้มาซึง่สินทรัพย์อ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ในครัง้ต่อไป และ (ข) รายการเก่ียวโยงซึง่เข้าทํากบับคุคลดงักล่าว

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ในครัง้ต่อไป ตามข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 

2547 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามลําดบั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซกัถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือ

ซกัถามใด ๆ  จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว 

หลงัจากตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผลการนบัคะแนนเสียงมีดงันี ้ 

การลงคะแนนเสียง จาํนวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 177,175,943 100.0000% 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวิวรรธน์       

ไกรพิสิทธ์ิกุล นายปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล และนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกุล 

และนิติบคุคลท่ีบคุคลดงักล่าวถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึง่ถือหุ้นในบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อ จาํนวนหุ้น 

1.  บริษัท ไพรมาร่ี เอนเนอจี ้จํากดั 304,315,000.00  

2.  CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 66,000,000.00  

3.  นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  57,190,430.00  



 

 

 รายชื่อ จาํนวนหุ้น 

4.  UNITY I. CAPITAL LIMITED 50,737,306.00 

5.  นาย ปิยวฒัน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ  48,210,950.00  

6.  น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 47,235,130.00 

7.  นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธ์ิกลุ 27,138,870.00 

8.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 24,200,000.00 

 รวม 625,027,686.00 

 

มติที่ประชุม  

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียรวม 99 คน เป็นจํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 

177,175,943 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต์ โดยการซือ้หุ้นทัง้หมดในยพีู

ทีจากผู้ ถือหุ้นของยพีูทีซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท รวมถึงสิทธิในการรับชําระหนีเ้งินกู้ในส่วนท่ียพีูทียงัคงค้างชําระแกผู่้

ถือหุ้นของยูพีที โดยมีมลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ 500,000,000 บาท รวมทัง้มอบอํานาจให้นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ และ

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธ์ิกุล และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดงักล่าว เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ี

จําเป็นและสมควรเพ่ือให้การเข้าทําธุรกรรมสําเร็จลลุ่วงภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีเสนอทกุประการ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้ชีแ้จงว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ใน

หนงัสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฏหมายกําหนด 

หมายเหต ุ วาระนีไ้ม่มีพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 

 





 

 

 

เอกสารแนบ: คําถาม-คําตอบประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น 

 

 

1.ระยะเวลาคืนทุน, IRRของการลงทุนในครัง้นี ้คือเท่าไหร่? และ ผลประกอบการของUPT จะรับรู้เข้างบการเงินของบริษัท

เมื่อไหร่? 

 

คําตอบ ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.5 ปี IRR ของการลงทุนในครัง้นี ้ประมาณ 10 % เศษ  และบริษัทสามารถรับรู้ผล

ประกอบการของ UPT เข้าในงบการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทรับโอนหุ้นของ UPT แล้วซึ่งคาดว่าจะรับโอนได้ในวันท่ี 07 ก.ค.

2564. 

 

 

 

 

********************** 
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