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รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2558 

ของ 

บรษิทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท์ี่ 3 สงิหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันทบรุ ี

------------------------------------------------------- 

 

กรรมการของบรษิทัที่เขา้รว่มประชมุ 

(1) พล.ต.ต.ดร.สุพศิาล  ภกัดนีฤนาถ    กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

(2) นายสมพงษ ์   กงัสววิฒัน ์     กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

(3) นายโอภาส    ตยิวฒันาโรจน ์    กรรมการ 

(4) นายกติตริตัน ์   เมฆมณี     กรรมการ 

(5) นางสาวภณิดา   เศวตวรรณรตัน ์   กรรมการ 

(6) นางสาวนงนุช   เตมศีรสุีข     กรรมการและเลขานุการบรษิทั 

(7) นายวงัสนัต ์   ภาณุดุลกติต ิ    กรรมการ   

(8) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิตพิฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(9) นายฉฐัภมู ิ    ขนัตวิริยิะ     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(10)รองศาสตราจารย ์ประภาษ ไพรสุวรรณา   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

เริ่มการประชมุเวลา 10.00 น. 

   พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที่ประธานในที่ประชุม และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ     

การประชมุชี้แจงรายละเอยีดและจาํนวนของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

   ก่อนเริ่มการประชมุ เลขานุการทีป่ระชมุไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ

วสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2558 (Record Date) ในวนัที่ 13 กรกฎาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่14 

กรกฎาคม 2558 นัน้ มจีาํนวนผูม้สีทิธิเขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 9,964 ราย จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายท ัง้หมด 1,056,578,876 หุน้ และ      

ในการประชมุคร ัง้น้ีมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 45 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 17 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 62 ราย 

จาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน จาํนวนหุน้ 508,311,907 หุน้ หรือรอ้ยละ 48.10 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

   ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที ่21. ไดก้าํหนดให ้

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชมุรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันัน้ จากจาํนวน   

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและจาํนวนหุน้ดงักลา่ว ซึง่เกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั ถอืว่าครบ

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้  
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ก่อนจะเริ่มพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน

ดงัน้ี 

 1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้   

ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้  

2. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรอืตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอใหแ้จง้

ชื่อและซกัถามเมือ่นาํเสนอจบในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

3. ผูถ้ือหุน้ท่านใดมส่ีวนไดเ้สียเป็นพเิศษในวาระใด หา้มมใิหอ้อกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษทั อาจเชิญใหผู้ถ้ือหุน้

ดงักลา่ว ออกจากทีป่ระชมุไดเ้ป็นการช ัว่คราวในวาระนัน้ๆ  

4. เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมค่ีาของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมผูีใ้ดไม่เหน็ดว้ยหรืองดออก

เสยีงหรอืไม ่ถา้ไมม่ผูีใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ วา่ทกุท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอ 

แต่ถา้มผูีใ้ดไมเ่หน็ดว้ยหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอใหท่้านทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสยีง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกให ้โดยกาเครื่องหมายถกู  ลงในกรอบสีเ่หลีย่ม ในช่องทีท่่านตอ้งการ พรอ้มท ัง้ลงลายมอืชื่อและขอใหท่้าน

ชูมอืขึ้น เพือ่ใหพ้นกังานของบรษิทัไปเก็บบตัรเพือ่มานบัคะแนน 

สาํหรบัท่านที่ไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสยีง จะถอืว่าท่านอนุมตัิตามวาระทีเ่สนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัร

ลงคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ หรือ

ออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ        

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไวใ้น

คอมพวิเตอรแ์ลว้ ท่านที่รบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี และสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแต่ไม่ไดร้ะบุ

ถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิกีารทีแ่จง้ไปแลว้ 

เลขานุการการประชมุจะเป็นผูแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่บัได ้

จะเป็นคะแนนเสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวน

หุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สุดในวาระนัน้ๆ 

 เมือ่เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุมตาม

ระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พจิารณาอนุมตัริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ซึ่ง

ประชมุเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที ่28 เมษายน 2558 และบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ทาํการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย  ์ภายในเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเวปไซต์

ของบริษทั (http://www.cssthai.com) แลว้ รายละเอียดรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 รายละเอยีดปรากฏ

ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่1 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดท้าํการบนัทกึไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 

เหน็สมควรเสนอที่ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 พจิารณารบัรองรายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ซึ่งประชุม

เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2558 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทันาํเสนอ 
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ประธานฯ ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ และมผูีถ้อืหุน้ขอสอบถาม ดงัน้ี 

คุณสุรศกัดิ์  ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

- ในรายงานการประชมุคร ัง้ทีผ่่านมา ในหนา้ที ่8 บรรทดัที ่3 จากดา้นล่าง สรุปว่าใบอนุญาต PPA ยงัไม่ผ่านการ

อนุมตัใิช่หรอืไม ่เน่ืองจากอาจจะมกีารพมิพผ์ดิ 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงวา่ในปจัจบุนั บรษิทัยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาต PPA แต่อย่างใด ในส่วนของโครงการ

ทีจ่งัหวดัพะเยานัน้ อยู่ในระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าของโครงการ โดยเฉพาะปรมิาณขยะทีน่าํมาใชใ้นการผลติ

กระแสไฟฟ้า บริษทัมแีนวทางเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 2 ประเภท คือ ในส่วนที่หน่ึง จะเป็นการผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ ซึ่ง

บริษทัไดเ้ขา้ทาํบนัทกึขอ้ตกลงกบัส่วนราชการจงัหวดัพะเยาในการศึกษาทางดา้นการลงทุนและปริมาณขยะ ในส่วนของ PPA นัน้ 

จะดาํเนินการขอในภายหลงัจากที่บริษทัตดัสนิใจเขา้ลงทุนแลว้ และในส่วนที่สอง จะเป็นการผลติกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลลห์รือ

พลงังานแสดงอาทิตย ์ซึ่งโครงการประเภทน้ี บริษทัไดเ้ขา้ศึกษาในโครงการ 2 ประเภทคือ โครงการโซล่าเซลลท์ี่ยงัไม่ไดอ้อก

ใบอนุญาต หรือเรียกว่า “โครงการโซล่าเซลลค์า้งท่อ” ซึง่ PPA ยงัไม่ไดอ้อกท ัง้หมด แต่มบีางบริษทัทีไ่ดร้บัโควตา และบริษทัไดท้าํ

การติดต่อบริษทัที่ไดร้บัโควตาและ PPA บางส่วนเพือ่เขา้ร่วมลงทุนแลว้ และอกีโครงการ คือ โครงการโซล่าชมุชนและสหกรณ ์

ประมาณ 800 เมกกะวตัต ์ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดใหย้ื่นขอโควตา โดยกลุ่มบริษทัไดย้ื่นขอแลว้ประมาณ 7 บริษทั หรือเทยีบเท่ากบั

ประมาณ 35 เมกกะวตัต ์ซึง่ปจัจบุนั ยงัไมไ่ดร้บั PPA แต่อย่างใด ซึง่จะตอ้งรอการประกาศเกี่ยวกบัสายส่งก่อน จากนัน้จงึจะมกีาร

พจิารณาให ้PPA ต่อไป ซึง่เป็นสาเหตสุาํคญัทีบ่รษิทัจะตอ้งขอเพิม่เตมิวตัถปุระสงคใ์นครัง้น้ี 

เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที่ 28 

เมษายน 2558 ตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    จาํนวน   514,777,367 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

 งดออกเสยีง   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกจิใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่าเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเพือ่ใหค้รอบคลุมถงึ

ธุรกิจทีบ่ริษทัอาจจะขยายในอนาคต บริษทัจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทัโดยเพิม่เตมิอกี 

จาํนวน จาํนวน 3 ขอ้ คอื ขอ้ที ่52 ถงึ ขอ้ที ่54 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 “ขอ้ที ่52  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทกุประเภทท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ โรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ขนาดเลก็ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพ และโรงไฟฟ้า

อืน่ๆ ทกุประเภท รวมถงึระบบผลติและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า และสิง่อนัเป็นวสัดุอปุกรณข์องโรงไฟฟ้านัน้” 
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“ขอ้ 53  ประกอบกิจการเกี่ยวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัไดแ้ก่ ซื้อ ขาย จดัส่ง จดัหา สาํรวจ พฒันา แปรสภาพ 

วางแผน สรา้ง ตรวจสอบ วเิคราะห ์ออกแบบ ติดต ัง้ จดัใหไ้ดม้า จดัส่ง บาํรุง รกัษา สะสม สาํรอง ประมูล รบัเหมาก่อสรา้ง 

ซ่อมแซม นาํเขา้ ส่งออก ดาํเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัพลงังานไฟฟ้า แหล่งพลงังานอนัไดม้า จากธรรมชาต ิไดแ้ก่ นํา้ ลม แสงแดด 

แร่ธาต ุหรือเชื้อเพลงิ นํา้มนั ถ่านหนิ วตัถเุคมจีากถ่านหนิ แกลบ เศษไม ้ หรือกา๊ซ พลงังานชวีมวล พลงังานชวีภาพ พลงังานจาก

ขยะและผลติภณัฑจ์ากขยะ รวมท ัง้พลงังานปรมาณู เพือ่ผลติไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่าน้ี และรวมถงึเป็นผูผ้ลติ

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานลม พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลติภณัฑจ์ากขยะ 

พลงังานนํา้ พลงังาน ทดแทนและหมนุเวยีนทกุประเภท” 

“ขอ้ที ่54 ประกอบกิจการผลติ ใหเ้ช่า จาํหน่าย ติดต ัง้ ซ่อมบาํรุง ใหบ้ริการ และใหค้าํปรึกษาในการวางระบบ 

รวมท ัง้พฒันา ระบบคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วร ์แอปพลเิคช ัน่ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารขอ้มูลภาพและเสยีง 

ระบบฐานขอ้มลู รวมถงึระบบรกัษาความปลอดภยั” 

 คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 พจิารณาอนุมตัิการ

แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทั โดยเพิม่วตัถปุระสงคอ์กี จาํนวน 3 ขอ้ คือ ขอ้ที ่52 ขอ้ที ่53 และขอ้ที ่54 ตามทีน่าํเสนอ 

และเหน็สมควรเสนอใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในการจด

ทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบริษทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เติมถอ้ยคาํ หรือ

ดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํส ัง่ของนายทะเบยีน 

ประธานฯ ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ และมผูีถ้อืหุน้ขอสอบถาม ดงัน้ี 

คุณสุรศกัดิ์  ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

- การแกไ้ขวตัถปุระสงคม์ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการขอ PPA หรอืไม ่อย่างไร 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงวา่ในปจัจบุนั บรษิทัไดจ้ดัต ัง้บรษิทัย่อยเพือ่ประกอบธุรกจิพลงังานอยู่แลว้ และมี

วตัถปุระสงคค์รอบคลุมทกุประการ แต่เน่ืองจากการยืน่ขอโควตาและใบอนุญาต PPA จะยื่นขอกี่ใบก็ได ้ซึง่แต่ละบริษทัจะไดร้บัไม่

เกินบริษทัละ 5 เมกกะวตัต ์ดงันัน้ บริษทัเองก็มโีอกาสที่จะยื่นขอไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ การแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคจ์งึเป็นสาเหตุ

หลกัทีจ่ะตอ้งดาํเนินการเพือ่ใหบ้รษิทัสามารถยืน่ขอใบอนุญาตไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งผ่านบรษิทัย่อย 

เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยเพิ่มวตัถุประสงคอ์ีก 

จาํนวน 3 ขอ้ คือ ขอ้ที ่52 ขอ้ที ่53 และขอ้ที ่54 ตามทีน่าํเสนอ และเหน็สมควรเสนอใหบ้คุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค์ของบริษทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคํา หรือ

ดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํส ัง่ของนายทะเบยีน ตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย    จาํนวน   515,834,407 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

    งดออกเสยีง   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค ์

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค ์ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั จากเดิม

จาํนวน 51 ขอ้ เป็น 54 ขอ้ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 นัน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 3. โดยใหใ้ช ้

ขอ้ความต่อไปน้ี 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิทั มีจาํนวน 54 ขอ้ รายละเอยีดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

 คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 พจิารณาอนุมตั ิ     

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ตามที่คณะกรรมการบริษทั

นาํเสนอ และเหน็สมควรเสนอใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร    

ในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํส ัง่ของนายทะเบยีน 

ประธานฯ ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ และเมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข

เพิม่เติมวตัถปุระสงค ์ตามที่คณะกรรมการบริษทันาํเสนอ และเหน็สมควรเสนอใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํส ัง่ของนายทะเบยีน ตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย    จาํนวน   517,043,807 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

    งดออกเสยีง   จาํนวน      0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0 

   

วาระที่ 4 พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถา้มี) 

   - ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ๆ – 

 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 4 แลว้ ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม

เพือ่พจิารณา หรอืสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิอกีหรอืไม ่โดยมผูีถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

คุณภาณุวฒัน ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

    - ในกรณีที่จะมกีารจดัประมลู 4G ในเวลาอนัใกลน้ี้ หากกลุ่มจสัมนิไดร้บัใบอนุญาตในส่วนน้ี ทางบริษทัจะเพิม่

ศกัยภาพในการรบังานอย่างไร 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงว่าในปจัจบุนั ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัในกลุ่มจะเป็น True Move, DTAC 

และ AIS แมว้่ากลุ่มบริษทัจสัมนิจะเขา้ร่วมประมลู 4G ดว้ยก็ตาม แต่บริษทัเชื่อว่าศกัยภาพพื้นฐานของบริษทัมคีวามพรอ้ม

เพยีงพอ ประกอบกบัในปจัจบุนั แมว้่าในประเทศไทยจะมบีริษทัตดิต ัง้เสาส่งสญัญาณประมาณ 15 บริษทัก็ตาม แต่บริษทัก็อยู่ใน

ลาํดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรมธุรกิจประเภทน้ี ดงันัน้ ไม่ว่าบริษทัที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใดไดร้บัใบอนุญาต 4G ก็ตาม 
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บรษิทัเชื่อวา่จะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมการประมลูตดิต ัง้เสาสญัญาณ แต่การทีบ่รษิทัจะตกลงรบังานหรอืไมน่ ัน้ ขึ้นอยู่กบับรษิทัใดไดร้บั

งานบา้ง และบรษิทัใดเป็นพนัธมติรหลกักบับรษิทั รวมถงึอตัราการทาํกาํไรข ัน้ตํา่ทีบ่รษิทัจะไดร้บั 

 

    - ในปจัจุบนั บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหค้วามสนใจในการลงทนุทางดา้นพลงังาน

ทดแทนค่อนขา้งมาก และหากในอนาคต การไดร้บั PPA ดว้ยการ bidding จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนการลงทนุในอนาคตอย่างไร 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงว่าในปจัจบุนั มบีริษทัจาํนวนประมาณ 100 กว่าบริษทัไดร้บัใบอนุญาตในส่วน

ของโครงการโซลา่คา้งท่อ รวมท ัง้สิ้นประมาณ 1,000 เมกกะวตัต ์ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ตดิต่อขอร่วมลงทนุกบับริษทัทไีดร้บัใบอนุญาตบาง

บริษทัแลว้ ซึง่คาดว่าจะรูผ้ลการพจิารณาใหบ้ริษทัเขา้ร่วมลงทนุในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ในส่วนของ IRR ของการลงทนุนัน้ ส่วนของ

โซลา่คา้งท่อ จะกาํหนดค่าตอบแทนเป็นแบบ Feed in tariff ซึง่จะเป็นประมาณ 5.66 บาทต่อหน่วย คาํนวณอตัรา IRR ทีป่ระมาณ 

13% - 14% ระยะเวลาการคนืทนุประมาณ 6 ปี และระยะเวลาสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ประมาณ 25 ปี 

ในส่วนของโครงการโซล่าชุมชนสหกรณ์หรือหน่วยงานราชการนัน้ จะกาํหนดค่าตอบแทนเป็นแบบ Feed in 

tariff ซึ่งจะเป็นประมาณ 5.66 บาทต่อหน่วยเช่นกนั แต่ข ัน้ตอนการขออนุญาตนัน้ จะตอ้งรอใหม้กีารประกาศเกี่ยวกบัสายส่งว่า

จงัหวดัใดจะกาํหนดใหม้สีายส่งจาํนวนเท่าใด  

 

 คุณธรีพงศ ์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

    - หากบริษทัทาํธุรกิจทางดา้นพลงังานทดแทน บริษทัคาดว่ารายไดท้ี่เกิดจากพลงังานทดแทน จะคิดเป็นสดัส่วน

เท่าไหร่ของรายไดท้ ัง้หมด 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงว่าจากการคาดการณ์ รายไดจ้ากพลงังานโซล่าจะมปีระมาณ 10 ลา้นบาทต่อ 1 

เมกกะวตัตต่์อเดอืน ซึง่บรษิทัเตรยีมเงนิลงทนุไวป้ระมาณ 20 เมกกะวตัต ์ซึง่อาจจะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัรายไดป้ระมาณ 200 ลา้นบาท

ต่อเดอืน โดยบรษิทัไมต่อ้งเพิม่ทนุ ซึง่หากเป็นไปตามการคาดการณ ์รายไดจ้ากพลงังานโซล่าจะมปีระมาณ 2,400 ลา้นบาทต่อปี ซึง่

จะมสีดัส่วนประมาณ 50% ของรายไดท้ ัง้หมด ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายๆ อย่างทีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 

 คุณศิรพิงศ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

    - ขอสอบถามความคืบหนา้ของโครงการผลติไฟฟ้าจากขยะทีจ่งัหวดัพะเยา และจงัหวดัอื่นๆ อกี 3 บริษทัตามที่

บรษิทัไดเ้คยใหข้า่วไว ้

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงวา่ปจัจบุนั บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงหรอื MOU กบัทางส่วนราชการของ

จงัหวดัพะเยาแลว้ ซึง่บริษทัไดท้าํการศึกษาเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ พบว่าปริมาณขยะมจีาํนวนประมาณ 60 ตนัต่อวนั ซึ่งจะสามารถ

ผลติกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1-2 เมกกะวตัต ์โดยบริษทัอยู่ระหว่างการศึกษาความคุม้ทุนของการลงทุนในโครงการน้ี ในส่วน

จงัหวดัอื่นนัน้ บริษทัอยู่ระหว่างรอการประกาศเขตสายส่งและประเภทของพลงังานที่จะสามารถขอ PPA ได ้บริษทัคาดว่าการ

ประมลูจะเกดิขึ้นภายในปีน้ี 

 

คุณประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

    - ขอสอบถามเทคโนโลยจีากประเทศใดทีจ่ะนาํเขา้มาใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ ค่าใชจ่้ายในการคดัแยก

ขยะเป็นอย่างไร และสารทีไ่ดร้บัจากผลติขยะจะสามารถนาํมาใชป้ระโยชนอ์ะไรไดห้รอืไม ่

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงว่าเทคโนโลยใีนการเผาขยะเปียกโดยตรง บริษทัเหน็ว่าเทคโนโลยขีองประเทศ

ญี่ปุ่ นน่าจะมปีระสทิธิภาพมากที่สุด ในอกีเทคโนโลยีนัน้ จะเรียกว่า การผลติวตัถดุิบเชื้อเพลงิจากขยะ หรือที่เรียกว่า RDF ซึ่ง

บรษิทัมพีนัธมติรทีจ่ะสามารถนาํเทคโนโลยแีละเครื่องมอืเขา้มาจากประเทศแถบยุโรป 
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 คุณศิรพิงศ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงัน้ี 

    - ขอสอบถามสดัส่วนรายไดข้องธุรกจิพลงังานทางเลอืกในอนาคตเมือ่เปรียบเทยีบกบัธุรกิจเดมิ จะอยู่ในระดบัใด 

และการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืกนัน้ บรษิทัมจีดุแขง็อย่างไรในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการในปจัจบุนั 

นายสมพงษ ์กงัสววิฒัน ์ชี้แจงว่ารายไดจ้ากธุรกิจพลงังานถอืเป็นรายไดท้ี่มคีวามเสถยีรมาก และเป็นสญัญา

ระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัของบริษทัที่ตอ้งการใหร้ายไดข้องบริษทัมคีวามเสถยีรภาพและสมํา่เสมอ จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัให ้

ความสนใจในธุรกจิพลงังานทดแทน ในส่วนของเงนิลงทนุนัน้ บรษิทัไดร้บัเงนิจากการแปลงสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธิมาแลว้ส่วน

หน่ึง อีกส่วนหน่ึงมาจากการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรูปแบบของหุน้ปนัผล ทาํใหบ้ริษทัมกีระแสเงนิสดคงเหลอืพอสมควร    

ซึง่บรษิทัไดเ้ตรยีมเงนิลงทนุสาํหรบัธุรกจิพลงังานทางเลอืกประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยไม่ตอ้งเพิม่ทนุเพิม่เตมิแต่อย่างใด โดยใน

ส่วนของโครงการโซลา่นัน้ จะลงทนุประมาณ 60 ลา้นบาทต่อ 1 เมกกะวตัต ์ซึง่หากเป็นการลงทนุในดา้นพลงังานขยะนัน้ จะตอ้งใช ้

เงนิลงทนุไมต่ํา่กวา่ 1,200 ลา้นบาทสาํหรบัการลงทนุผลติกระแสไฟฟ้าที ่6 เมกกะวตัต ์

ในส่วนการแขง่ขนักบัคู่แข่งทีอ่ยู่ในธุรกิจพลงังานทดแทนนัน้ คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในประเดน็

น้ีอย่างมาก จงึไดจ้ดัต ัง้แผนกการทาํงานเกี่ยวกบัพลงังานทางเลอืก เพือ่ทาํการเตรยีมพรอ้มและศึกษาในเชงิลกึ และบริษทัไดท้าํการ

ตดิต่อกบัพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัท ัง้ในส่วนของโครงการโซลา่และโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ ซึง่พนัธมติรและบริษทัมี

ความพรอ้มอย่างมาก 

 

เมื่อไม่มผูีถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิด

ประชมุเวลา 11.00 น. 
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