
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
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  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  ประชุมเมื่อวันศุกรที่  23  เมษายน  2553  เวลา 15.00 น.    ณ  
หองเพชรชมพู   ช้ัน 3   โรงแรมดิเอมเมอรัลด    เลขที่  99/1   ถนนรัชดาภิเษก   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
  นายวิเศษ  จูภิบาล  ประธานคณะกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละ
เวลาเพื่อเขารวมประชุมและใหการสนับสนุนบริษัทฯเปนอยางดี     และแจงใหที่ประชุมทราบวา   จํานวนผูถือหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2553   รวมทั้งสิ้น 2,768  ราย   รวมจํานวนหุน 
ที่ถือทั้งหมด  790,173,640 หุน  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขาประชุมรวมทั้งสิ้น 138 ราย  นับจํานวนหุนได  
389,839,509  หุน   คิดเปนรอยละ 49.34  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  ครบเปนองคประชุม   และขอเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553    และขอแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
 
  1.  นายชลิต  สถิตยทอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายไพโรจน  บุญคงชื่น  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  4.  นายพิทักษ  ไชยเจริญ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  5.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย ประธานคณะกรรมการสรรหา 
  6.  นายเกียรติพงศ  นอยใจบุญ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
  7.  นายวิวัฒน  แสงเทียน  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  
  8.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
                                                                     สายการเงิน 
  นับจากนี้จะเขาสูวาระการประชุม  ขอเชิญ นายวิวัฒน  แสงเทียน  กรรมการผูจัดการ แนะนําวิธีปฏิบัติ
ในการประชุมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการประชุมตอไป 
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  ดร.วิวัฒนฯ ไดกลาวแนะนํา คุณนิติ  ยิ้มแยม  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงเพื่อใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย  และไดแนะนําวิธีการลงมติในแตละวาระ   โดยผูถือ
หุนสามารถซักถามขอสงสัยไดในแตละวาระ  และถาไมมีผูซักถาม  ทานประธานฯ จะขอใหผูถือหุนลงมติในบัตร
ลงคะแนนที่ไดแจกใหทานผูถือหุนไปแลว  ดวยวิธีกาเครื่องหมายถูกในชองความเห็นในบัตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาที่
รวบรวมคะแนนซึ่งจะประกาศผลรวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ  โดยคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 1 เสียง  
  สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตวันที่ 4-31 มกราคม 2553 แตไมมีขอเสนอใดๆ การเลือกตั้ง
กรรมการฯ นั้นตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21. กําหนดใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี ้
  21.1  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  21.2  ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราว 
ละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการ
ลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีทั้งหมด  จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด  หรือ 
คณะใด มากนอยเพียงใดไมได 
 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
  จากหลักเกณฑนี้ขอเสนอใหออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนดวยคะแนน
ทั้งหมดของทานผูถือหุน  ซึ่งที่ประชุมไมมีความเห็นเปนอยางอื่น   ตอจากนั้นประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไว   ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  เมื่อวันที่  3  เมษายน 2552  
  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  เม่ือวันที่  
3  เมษายน  2552   ซึ่งบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552   ใหแก ผูถือหุนไวลวงหนา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว   ขอเชิญทุกทานซักถาม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2552  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552  โดยลงมติในบัตรลงคะแนน 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  เม่ือวันที ่ 3  
เมษายน  2552   ดวยคะแนนเสียง จํานวน 387,487,883 เสียง   คิดเปนรอยละ 98.54  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม   และงดออกเสียงจํานวน 5,701,685 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.45  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม 
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วาระที่ 2  พิจารณาผลการดําเนินงาน  อนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป  สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  
2552  
  ประธานฯ ไดแถลงวา  ในป 2552  บริษัทฯ มีรายไดจากงบการเงินรวมทั้งสิ้น 1,444 ลานบาท  และมี
รายไดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 1,280 ลานบาท    แตเนื่องจากบริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอย 
คือบริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด  เกือบ 100 เปอรเซ็นต และบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนติดตอกันหลายปเปนผลให
บริษัทขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 165.5 ลานบาท เทากับขาดทุนตอ
หุน 21 สตางค   ซึ่งการดําเนินงานไมมีปญหาใด ๆ  แตการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 
จึงขาดทุน  รายละเอียดของงบการเงินทั้งหมดและรายงานของผูสอบบัญชีไดบรรจุไวในรายงานประจําป 2552  เปนแผน 
CD   และบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว  ขอเชิญผูถือหุนซักถาม ซึ่งกรรมการผูจัดการ
จะไดชี้แจงตอไป 
  คุณศิริพร  ขัตตพงษ  ผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย   ไดซักถามรายละเอียดเก่ียวกับ 
งบการเงิน รวม 5 ขอ ดังนี ้  
  1.  กรณีบริษัทยอยถูกฟองรองเปนคดี  โดยบริษัทแมในฐานะผูค้ําประกันเงินกูจากธนาคารฯ จํานวน 
902 ลานบาท  ขอทราบผลวาเปนอยางไร 
  2.  บริษัทแมถอืหุนในบริษัทยอยเกือบ 100%  โดยบริษัทยอยขาดทุนอยางตอเนื่อง จะเกิดผลกระทบตอ
บริษัทแมอยางไรบาง 
  3.  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เหตุใดจึงมีการบันทึกรายการภาษีเงินได 
  4.  บริษัทยอยไดรับคืนภาษีอากรจากการนําเขาเครื่องจักรเรียบรอยแลวหรือไม 
  5.  บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาการสั่งซื้อหมอแปลงไฟฟาจากทางราชการเรียบรอยแลวหรือไม 
 
  ดร.วิวัฒนฯ กรรมการผูจัดการไดชี้แจงเปนรายกรณี ดังนี้ 
  1. เรื่องการฟองรองระหวางธนาคารทหารไทย กับบริษัทฯ  ในสวนของคดีความ  ศาลฯกําหนดนัด
พิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาบริษัทฯอยูในขั้นตอนการเจรจาปรับโครงสราง-หนี้กับธนาคารฯ 
  2.  ผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทแมและบริษัทยอยนั้น  ขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบวา
เนื่องจากบริษัทยอยในสวนที่เปนโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตย ไดเริ่มกิจการในป  2551 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการ
ของป 2551 เทียบกับป 2550  จะเห็นวามีรายไดเพิ่มข้ึน 400 ลานบาท  ตอมาในป 2552 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก  และไดรับ
ผลกระทบเต็มที่ทําใหป 2552 มีรายไดลดลง  แตสําหรับในป 2553 นี้มีสัญญาณเริ่มดีข้ึนจากภาวการณปรับตัวของเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น ประกอบกับทางรัฐบาลไดใหการสนับสนุน  คาดวาในปนี้บริษัทฯจะมีรายไดประมาณ 800 - 900 ลานบาท และยังมี
งานที่อยูระหวางการเจรจาอีกจํานวนหนึ่ง    ดังนั้น ในปนี้ผลประกอบการจะดีขึ้น 
  3.  สําหรับคําถามขอที่ 3 ผูจัดการฝายบัญชีของบริษัทฯ ไดเรียนชี้แจงวา  เนื่องจากผลขาดทุนทางบัญชี  
ไมสามารถนํามาคิดเปนคาใชจายเพื่อใชประโยชนทางภาษีได  จึงจําเปนตองบวกกลับเปนรายไดเพื่อคํานวณภาษีเงินได
ตอไป 
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  4.  การขอคืนภาษีอากรจากการนําเขาเครื่องจักรของบริษัทยอยใน Lot แรกไดรับเงินเรียบรอยแลว  สวน
ที่เหลืออยูในระหวางการประสานงานกับกรมสรรพากร 
  5.  การลงนามสัญญากับทางราชการเสร็จเรียบรอยแลวและไดทําการสงมอบงานทั้งหมดเม่ือเดือน
มีนาคมที่ผานมา 
  ประธานฯ ไดสรุปวา  บริษัทยอยขาดทุนจะมีผลกระทบตอบริษัทแมแน  แตขอเรียนวา ในชวงที่ผานมา 
บริษัทแมมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรโดยตลอด  การขาดทุนของบริษัทยอยยอมมีผลใหงบการเงินรวมขาดทุน  ซึ่งในชวง 2 
- 3 ปที่ผานมา  บริษัทยอยเกิดผลกระทบคอนขางมาก แตยังมีโอกาสดีที่รัฐบาลใหการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย  โดยใหเงินชดเชยในอัตรา 8 บาท/KWH   จึงทําใหมีลูกคาและความตองการเซลลแสงอาทิตยในตลาดเพิ่มข้ึน  
ขอเรียนวาสถานการณดานตลาดของบริษัทยอยเริ่มดีขึ้นและในป 2553 บริษัทยอยจะดีขึ้นคอนขางมากไมเฉพาะในประเทศ
แตจะรวมไปถึงตลาดตางประเทศอีกดวย 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาผลการดําเนินงานอนุมัติงบ
การเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 โดยลงมติในบัตรลงคะแนน  
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และอนุมัติงบการเงินที่
ผานการรับรองของผูสอบบัญชี สําหรับป  2552   สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2552  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 291,213,371 เสียง  
คิดเปนรอยละ 73.88  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  ไมเห็นดวยจํานวน565,500 เสียง  คิดเปนรอยละ 
0.14 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   และงดออกเสียงจํานวน 102,387,066 เสียง  คิดเปนรอยละ 25.97 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2552   และงดการจายเงินปนผล 

ประธานฯ แถลงวาสืบเนื่องจากวาระที่ 2  จากงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2552  ซึ่งผานการสอบทาน
ของผูสอบบัญชีแลว  ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น จํานวน 165.5 ลานบาทเศษ บริษัทฯ จึงไม
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน    รวมทั้งไมสามารถจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายได 
เนื่องจากบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองรักษาระดับกระแสเงินสดเพือ่ไวใชในการดําเนินงานในป 2553  จึงเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2552  และอนุมัติใหงดการจายเงินปนผล ขอเชิญทานผูถือหุน
ซักถาม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไร 
ประจําป 2552  และงดการจายเงินปนผลสําหรับปนี้  โดยลงมติในบัตรลงคะแนน 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหงดการจัดสรรกําไร ประจําป 2552  และอนุมัติใหงดการจายเงิน
ปนผล   ดวยคะแนนเสียงจํานวน 352,594,152 เสียง  คิดเปนรอยละ 89.40  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม    ไมเห็นดวยจํานวน 38,800,500 เสียง คิดเปนรอยละ 9.83 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   และ
งดออกเสียงจํานวน 2,971,385 เสียง คิดเปนรอยละ 0.75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2553 
         ประธานฯ ขอเชิญ ดร.วิวัฒนฯ กรรมการผูจัดการเปนผูแถลง  ซึ่ง ดร.วิวัฒนฯ ไดเสนอตอทีป่ระชุมวา  
ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปน
อัตรา  และกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปนี้ รวม 3 ทาน เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน  คือ  
คุณไพโรจน  บุญคงชื่น   และ คุณวราห  ทองประสินธุ   และกรรมการอีกทาน คือ คุณอนันต  สันติชีวะเสถียร  ซึ่งบริษัทฯ 
ไดแนบประวัติกรรมการทั้ง 3 ทานมาใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว 
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 2/2553   เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2553   มีมติใหแตงตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนนเปนราย 
บุคคล 
  คุณศิริพรฯ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ไดสอบถามเก่ียวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
ของคุณวราหฯ  โดยกรรมการผูจัดการ เรียนช้ีแจงวาคุณวราหฯ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและ
ดํารงตําแหนงตามระยะเวลาที่เหลือ 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯ ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนน 
      มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  โดยมีผลการลงมติดังนี ้
  1.  นายไพโรจน  บุญคงชื่น  (เห็นดวยจํานวน 391,354,252 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.23 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  และงดออกเสียงจํานวน 3,011,785 เสียง คิดเปนรอยละ 0.76 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม)  
  2.  นายวราห  ทองประสินธุ  (เห็นดวยจํานวน 390,800,252 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.09  ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   ไมเห็นดวยจํานวน 554,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.14 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม  และงดออกเสียงจํานวน 3,011,785 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.76 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม) 
  3.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร  (เห็นดวยจํานวน  288,935,740 เสียง  คิดเปนรอยละ 73.26 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม    ไมเห็นดวยจํานวน  22,848,480 เสียง  คิดเปนรอยละ 5.79 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   และงดออกเสียงจํานวน 82,581,817 เสียง  คิดเปนรอยละ 20.94 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม) 
   
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2553 
  ประธานฯ แถลงวา  การพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัทนั้น  คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนใชเกณฑการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเปนคาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการ 
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บริษัท    คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรม 
การสรรหา  เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท) เทากับปที่ผานมา  ขอเชิญทุกทานซักถาม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้ง 5 
คณะ สําหรับป 2553  เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท)  โดยลงมติในบัตรลงคะแนน 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553   จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 
4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท)   ดวยคะแนนเสียงจํานวน 391,084,252 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.16  ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   ไมเห็นดวยจํานวน 370,500 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.09 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุม   และงดออกเสียงจํานวน 2,911,285 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.73 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 
  ประธานฯ แถลงวา     คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแตงต้ัง นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104   หรือ นายวิสุทธิ์  เพ็ชรพานิชกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  7309  หรือนางสาวสมจินตนา  
พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599  จาก สํานกังานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 
2553  โดยมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงินเทากับปที่แลวเปนเงินจํานวนไมเกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลาน
บาท)  ขอเชิญผูถือหุนซักถาม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด 
คาสอบบัญชี สําหรับป 2553  โดยลงมติในบัตรลงคะแนน 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3104   หรือ  นายวิสุทธ์ิ  เพ็ชรพานิชกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7309  หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599    จาก  สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553  และอนุมัติ
คาสอบบัญชีประจําป  2553    เปนจํานวนเงิน  1,000,000.00 บาท    ดวยคะแนนเสียงจํานวน 391,129,252  เสียง  คิดเปน
รอยละ 99.17  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  ไมเห็นดวยจํานวน 185,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.04 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม    และงดออกเสียงจํานวน 3,051,785 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.77 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องใดใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม  ซึ่งมี

ผูถือหุนไดเสนอแนะใหจัดรายการนําผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานโดยประธานฯไดมอบหมายใหฝายจัดการรับไปดําเนินการ  
ซึ่งประธานฯ ไดใหความเห็นวา  เปนโอกาสดีเพราะบริษัทฯ มีทั้งโรงงานผลิตและติดตั้งแผงเซลลครบถวน   ทั้งนี้ จากภาวะ 
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โลกรอนทําใหธุรกิจของบริษัทเปนอีกทางเลือกหนึ่งและคาดวาจะเปนปทองของบริษัทฯ จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให
คาชดเชย ทําใหเปนที่สนใจมากขึ้น 
  กรรมการผูจัดการเรียนชี้แจงวา  การเยี่ยมชมโรงงานจะตองใชเวลาตั้งแต  8.00 - 17.00 น. เนื่องจาก
โรงงานต้ังอยูที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง  และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี  ดังนั้นจึง
ตองใชเวลาตลอดวัน   และหากกําหนดการพรอมจะไดแจงผูถือหุนตอไป 
  กรรมการผูจัดการไดเรียนเพิ่มเติมวา  บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 
630 กิโลวัตต  ที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวและอยูระหวางการเช่ือมตอระบบไฟฟาเพ่ือจําหนาย
กระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาฯ ตอไป โดยบริษัทฯ จะมีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาประมาณปละ 9 ลานบาท ซึ่ง
ทานผูถือหุนจะไดเยี่ยมชมตามที่กลาวแลวขางตน 
 
  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม   ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลา
มารวมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคําถามที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ  และกลาวปดการประชุม 

   
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                    ( นายวิเศษ  จูภิบาล ) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจัดการ                                            
                                                                                   ( นายวิวัฒน  แสงเทียน ) 
 
 
 


