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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 
บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน)   

  วนัศุกร์ที ่22 พฤศจกิายน  2556 
ณ  ห้องพาวลิเลีย่น บี   โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

.............................  
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  
แถลงวา่  ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุวา่  “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด    และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม” 
  ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 คร้ังน้ี    ไดร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 11  พฤศจิกายน 2556  รวมผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 4,993 ราย  รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  839,555,877 หุน้   
ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุมทั้งหมด 147 ราย  รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน 
318,768,571 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 37.9687    ครบเป็นองคป์ระชุม  และขออนุญาตเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2556   ของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน)    
  ก่อนเร่ิมการประชุม  ขอแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี  
  1.  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวนิยั  วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  3  นายวราห์  ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

4.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา -
ผลตอบแทน 

  5.  นายปริญญา  นาคฉตัรีย ์   กรรมการ 
  6.  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
  7.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
                                                                     รับผดิชอบสายการเงิน  
  8.  นางดารณี  กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
       รับผิดชอบสายงานบริหารทัว่ไป  
     
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ  กรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือแนะน ากติกาในการประชุมให้
ท่านผูถื้อหุน้ทราบ 
  กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะน า นายนิติ  ยิม้แยม้ ท่ีปรึกษากฎหมาย  จากส านกักฎหมายเทพนิติ  ซ่ึงจะ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบดูแลการลงคะแนนเสียงเพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และไดก้ล่าวแนะน า คุณ



ปริยานุช  ตณัมณี  ท่ีปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกสิกรไทย   ท่ีจะท าหนา้ท่ีอธิบายรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามให้ แก่
ท่านผูถื้อหุน้ในวาระท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
  วธีิการอภิปรายซกัถาม   
  เม่ือท่านประธานฯเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ซกัถาม  และท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม ขอใหย้กมือ
ข้ึนพร้อมแนะน าตวั   แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเน้ือหาตามวาระนั้น ๆ 
      วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
  กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรือ งดออกเสียง ขอใหก้าเคร่ืองหมายเพ่ือลงมติในบตัรลงคะแนนและ
ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนน  
  วธีิการนบัคะแนน 
  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระหกัออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น  ๆมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  กรณีบตัรลงคะแนนช ารุดเสียหายหรือไม่ลงคะแนนตามวาระ มีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  
และจะประกาศผลรวมคะแนนใหท้ราบเป็นรายวาระ 
  กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพ่ือด าเนินการประชุม  
   
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2556 
  ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี  
30  เมษายน  2556   ซ่ึงไดส่้งส าเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอใหท่้านผูถื้อ
หุน้รับรองรายงานการประชุมได ้ มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดจะซกัถามหรือขอแกไ้ขบา้ง 
  คุณก่อเกียรติ  กิติโสภากลุ  ผูถื้อหุน้ ไดข้อแกไ้ขรายงานการประชุมในวาระท่ี 4 เร่ืองการเพ่ิมทุน  โดยพบ
ขอ้ผิดพลาดในเชิงตรรกะ  จากทุนจดทะเบียน จ านวน 671,647,594.00 บาท   แบ่งออกเป็น 839,559,493 หุน้  ราคาหุน้ละ 
.80 บาท  เม่ือคิดค านวณแลว้พบวา่ มีขอ้ผิดพลาดในส่วนของทุนจดทะเบียนขาดไป 40 สตางค ์อยากใหมี้การตรวจสอบและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยคุณอนนัตฯ์ ขอรับเร่ืองไปตรวจสอบ 
  ท่านผูถื้อหุน้ไม่แจง้นาม  เสนอในเร่ืองการบนัทึกมติท่ีประชุม ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นดว้ย  100 %   
โดยไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ควรจะบนัทึกเป็น ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์แทนค าวา่ ท่ีประชุมมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก   จึงขอใหแ้กไ้ข   
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2556   เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน  2556   โดยแกไ้ขตามขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ ส าหรับในส่วนของทุนจดทะเบียน  บริษทั
ฯ ไดจ้ดทะเบียนไวต้รงตามท่ีระบุไวใ้นวาระแลว้  และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและ
งดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556   เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2556   ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  328,238,749 เสียง ร้อยละ             98.3880 
  ไม่เห็นดว้ย     3,377,712 เสียง ร้อยละ    1.0124 
  งดออกเสียง     2,000,000 เสียง ร้อยละ    0.5994  



   
วาระที ่2 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนตามทุนช าระแลว้ของบริษทั และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานและช้ีแจงรายละเอียดแก่ท่านผูถื้อหุน้ 
    กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556  มีมติให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 16 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจ านวน 671,647,594.00 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัหา้ร้อยเกา้สิบส่ีบาท)  ซ่ึงภายหลงัจาก
การจ่ายหุน้ปันผลแลว้ ปรากฏวา่มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 671,644,701.60 บาท  (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้น
หกแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเอด็บาทหกสิบสตางค์) ซ่ึงมีผลต่างอยูจ่  านวน 2,892.40 บาท โดยเป็นส่วนต่างท่ีเหลือจากผูถื้อ
หุน้ต่างชาติท่ีไม่ไดรั้บสิทธิจากการปันผล  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนคงเหลือเท่ากบัทุนช าระ
แลว้ จาก 671,647,594.00 บาท  (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัหา้ร้อยเกา้สิบส่ีบาท) คงเหลือ 671,644,701.60 
บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเอด็บาทหกสิบสตางค์) และขออนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 
 
“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน   671,644,701.60  บาท  (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเอด็บาทหกสิบ

สตางค)์ 
             แบ่งออกเป็น                      839,555,877  หุน้   (แปดร้อยสามสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนหา้พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                                    0.80   บาท  (แปดสิบสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั                            839,555,877  หุน้   (แปดร้อยสามสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนหา้พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                                     ---    หุน้   (    ---    ) 
 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนตามทุนช าระแลว้ และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน  ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
  คุณก่อเกียรติฯ ไดท้กัทว้งวา่ เน่ืองจากขอ้มูลตวัเลขไม่สอดคลอ้งในวาระท่ี 1 มีขอ้ผิดพลาดควรแกไ้ข
ก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป ขอใหแ้กไ้ขใหต้รงประเด็นก่อนมิฉะนั้นจะผิดไปหมด  และโดยส่วนลดทุนจ านวน 2,892.40 
บาท เม่ือค านวณดว้ยมูลค่าหุน้จะไม่ใช่ตวัเลขดงักล่าว  ทุนจดทะเบียนน่าจะผิดพลาดขอใหแ้กไ้ขก่อน โดยคุณอนนัตฯ์ได้
แสดงความเห็นดว้ยกบัผูถื้อหุน้ แต่ขอเวลาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบตวัเลขท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการเพ่ือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ต่อไป  (ในเวลาต่อมาไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนไวต้รงตามท่ีระบุไวใ้นวาระ
ท่ี 1 แลว้) 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุน
จดทะเบียนตามทุนช าระแลว้ของบริษทั  และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 



  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง  
คะแนน  อนุมติัลดทุนจดทะเบียนตามทุนช าระแลว้ของบริษทั  และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อด  
คลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน   ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  328,238,749 เสียง ร้อยละ                98.3880 
  ไม่เห็นดว้ย     3,377,712 เสียง ร้อยละ   1.0124 
  งดออกเสียง     2,000,000 เสียง ร้อยละ   0.5994 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 402,986,821.60 บาท (ส่ีร้อยสองลา้นเกา้แสนแปด

หม่ืนหกพนัแปดร้อยยีสิ่บเอด็บาทหกสิบสตางค)์  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค)์  
โดยการออกหุน้สามญั จ านวน 503,733,527 หุน้ (หา้ร้อยสามลา้นเจ็ดแสนามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยยีสิ่บ
เจ็ดหุน้)   และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญคุณอนนัตฯ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ช้ีแจงรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
  รองกรรมการผูจ้ดัการเรียนแถลงวา่  ส าหรับวาระการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปรับโครง  
สร้างทางการเงินของบริษทัฯเพ่ือแกปั้ญหาการปรับโครงสร้างหน้ีของ บริษทั เอกรัฐโซล่าร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยกบัเจา้ - 
หน้ี คือ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)(TMB) โดยตลอด 2 ปีท่ีผา่นมาผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเป็นประจ าเก่ียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่งด าเนินการและคาดวา่การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะแกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จในปีน้ี    และเพ่ือ  
ใหท่้านผูถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งหมด ขออนุญาตใหท่ี้ปรึกษาทางการเงิน 
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ( FA)  เป็นผูอ้ธิบายรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินในคร้ังน้ี รวมทั้ง
การเพ่ิมทุนและระยะเวลาการเพ่ิมทุน  และหากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัขอเชิญซกัถามได ้ จากนั้นไดก้ล่าวเชิญ FA  เพื่อ
น าเสนอรายละเอียด 
  คุณปริยานุชฯไดแ้ถลงวา่  แนวคิดในเร่ืองการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัใหญ่ มีมูลเหตุจาก
กรณีท่ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีจ านวนมาก  และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายกิจการของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย จึงไดพิ้จารณาเร่ืองการปรับโครงสร้างทางการเงิน  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในอนาคต  คือ   ปรับโครงสร้างทางการ 
เงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเป็นการลดความเส่ียงดา้นการเงิน  และเพ่ิมสภาพคล่องใหบ้ริษทัฯ ในการขยายกิจการให้
เติบโตในอนาคต  นอกจากน้ี ยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  และมีโอกาสเพ่ิมช่องทางการขาย
เพ่ือมุ่งขยายฐานลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีจากการปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
 
  ส าหรับกระบวนการปรับโครงสร้างทางการเงินนั้น  มีขั้นตอนดงัน้ี  
  -  ภาระหน้ีของบริษทัยอ่ย จ านวน 1,275 ลา้นบาทและดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวน 36 ลา้นบาทนั้น  ทาง 
TMB ก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยช าระหน้ีทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 834 ลา้นบาท ภายในเดือนธนัวาคม 2556 โดยจะลดหน้ี
ใหเ้ป็นก าไรจากการปรับโครงสร้าง 477 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งหาเงินมาช าระใหแ้ก่ TMB ตามจ านวนท่ีก าหนด  
โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บริษทัใหญ่ตามราคาประเมินของบริษทั
ประเมินกลาง ราคา 760 ลา้นบาท พร้อมกบัการกูย้มืเงินส่วนท่ีขาดอีก 74 ลา้นบาท  บริษทัใหญ่จึงไดติ้ดต่อธนาคารกสิกร -
ไทยฯ เพ่ือด าเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินดงักล่าว 



        - ส าหรับบริษทัใหญ่ไดติ้ดต่อขอใชว้งเงินกูร้ะยะยาวจากกสิกรไทย จ านวน 400  ลา้นบาท  ส่วนท่ีขาดจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 402,986,821.60 บาท มูลค่าหุน้ละ  0.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 
503,733,527 หุน้  โดยมีเง่ือนไขของการจ าน าหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ จ านวน 200 ลา้นหุน้ 
  -  จากการปรับโครงสร้างดงักล่าวแมจ้ะมีก าไร แต่ก็จะมีค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง Advance ไปก่อน คือ  ค่าใชจ่้าย 
ท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้าง และจะก่อใหเ้กิด VAT  รวม 70 ลา้นบาท   นอกจากน้ี การใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มืเงินจ านวน 74  
ลา้นบาท อาจจะเกิดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดว้ย   ซ่ึง FA ไดพิ้จารณาเร่ืองน้ีแลว้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด 
แต่จะกระทบต่องบการเงินของบริษทัใหญ่เท่านั้น 
  ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัปรับโครงสร้าง คือ  การเพ่ิมทุนส่งผลใหส่้วนของทุนดีข้ึน ท าใหมี้อตัราส่วน  D/E ท่ี
ลดลง  เพ่ิมขีดความสามารถในการขยายกิจการ  ส่วนของผูถื้อหุน้มีขนาดใหญ่ข้ึน  ท าใหมี้ศกัยภาพท่ีจะเติบโตและดึงดูดนกั
ลงทุนใหส้นใจในตวักิจการมากข้ึน  และยงัสามารถลดภาระดอกเบ้ียท าใหต้น้ทุนดอกเบ้ียลดลงและยอดหน้ีลดลง 
  นอกจากน้ี งบการเงินรวมของกิจการจะปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากก าไรจากการปรับโครงสร้างท่ีไดรั้บการ
ลดยอดหน้ี รวมทั้งอตัราส่วน D/E ท่ีปรับตวัดีข้ึนจาก 4.24 เท่า คงเหลือ 0.73 เท่า  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของกิจการใน
อนาคต  โดยการก่อหน้ีไดม้ากข้ึนและสร้างโอกาสไดม้ากข้ึน  โดยงบดุลรวมท่ีจดัท าจากขอ้มูลไตรมาส 2 ท่ีผา่นการสอบ
ทานแลว้ จะท าใหสิ้นทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจาก 2,186 ลา้นบาทเป็น 2,203 ลา้นบาท  หน้ีสินลดลง จาก 1,768 ลา้นบาทคงเหลือ 927 
ลา้นบาท    และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 418 ลา้นบาท เป็น 1,276 ลา้นบาท มาจากการเพ่ิมทุนและก าไรจากการปรับ
โครงสร้าง 
  ส่วนเง่ือนไขประกอบการปรับโครงสร้างทางการเงิน  คือ การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 402,986,821.60 บาท  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้0.80 บาท  โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 503,733,527 หุน้  จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูใ่นอตัรา 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 0.6 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.80 บาท  โดยผูถื้อหุน้เดิมสามารถจองซ้ือเกินสิทธิได ้ และหากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรตามสดัส่วนแลว้ บริษทัฯ
จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงไดจ้องซ้ือเกินสิทธิจนกวา่จะหมด ในกรณีท่ียงัมีหุน้เหลือโดยไม่มีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือให้
อ านาจคณะกรรมการสามารถจดัสรรใหก้บับุคคลท่ีก าหนด (Private Placement)  โดยมีเง่ือนไขในกรอบกติกามารยาทวา่จะ
ไม่จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวในราคาต ่า และบุคคลดงักล่าวไม่อยูใ่นข่ายท่ีเก่ียวโยงกบับริษทัฯ  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด  ทั้งน้ี  หลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติแลว้  ระหวา่งวนัท่ี 6 - 13 ธนัวาคม 2556 จะเป็นช่วงเวลาของการจองซ้ือหุน้  
และคาดวา่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 จะสามารถท าการซ้ือขายหุน้ใหม่เป็นวนัแรก  ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
  คุณธิติพงศ ์ โศพงษอ์ุดมพร ผูถื้อหุน้  ขอสอบถาม 3 เร่ือง คือ  
  1.  ขอทราบอตัราดอกเบ้ียของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  กบัธนาคารกสิกรไทยฯ  
  2.  ธนาคารทหารไทยฯ ใหเ้วลาถึง 2 ปีในการขายทรัพยสิ์น ท าไมขายไม่ได ้ขอทราบรายละเอียด 
  3.  การไดท้รัพยสิ์นมาแลว้จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร  
  คุณอนนัตฯ์ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
  1.  ตามท่ี FA ไดเ้รียนใหท้ราบแลว้วา่  อตัราดอกเบ้ียของธนาคารทหารไทย คือ MLR = 7.375   ส่วน 
ธนาคารกสิกรไทย คือ MLR - 1  โดย  MLR = 7  ดงันั้น ดอกเบ้ียของกสิกรไทยคือ  6  ซ่ึงบริษทัฯไดผ้ลประโยชน์ส่วนต่าง
ของดอกเบ้ียตามท่ี FA ไดเ้รียนไวแ้ลว้ 
  2.  TMB ใหเ้วลา 2 ปีท่ีบริษทัพยายามขายหลกัประกนั  ซ่ึงมีผูส้นใจลงทุนแต่ยงัไม่ตดัสินใจ เน่ืองจาก
นโยบายของรัฐบาลไม่ชดัเจนจึงยงัไม่มีขอ้ยติุ ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานใหท้ราบแลว้ในรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่น
มา   จวบจนถึง ณ ปัจจุบนับริษทัฯ  ก็ยงัไม่สามารถขายทรัพยสิ์นได ้แต่เม่ือครบก าหนด 2 ปี จ านวนหน้ีท่ีไดรั้บการ  Hair cut  



จ านวน 477 ลา้นบาทจะตอ้งกลบัเขา้มาเป็นหน้ีใหม่ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดพ้ยายามติดต่อสถาบนัการเงินเพ่ือขอ Re-finance  
กลบัมานัน่คือส่ิงท่ีจะด าเนินการต่อจากน้ี  ถา้ไม่ด าเนินการตอนน้ี TMB อาจจะไม่ยนิยอมก็ได ้
  3.  ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีซ้ือกลบัมา เน่ืองจากในคร่ึงปีหลงับริษทัยงัเห็นลู่ทางจากประกาศของกระทรวง
พลงังานในเร่ือง Solar roof   ท่ีจะอนุญาตใหก้บับุคคลธรรมดา 100 เมก็กะวตัต ์ เอกชนเพ่ือติดตั้งบนหลงัคาโรงงาน  100 
เมก็กะวตัต ์ และติดตั้ง Solar Farm ใหก้บัชุมชน 800 เมก็กะวตัต ์ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัมองเห็นวา่พอมีโอกาส  จึงตอ้งซ้ือทรัพยสิ์น
ไว ้ เพราะถา้ยงัอยูท่ี่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็น NPL  ก็จะไม่สามารถด าเนินงานต่อได้   แต่ถา้ยงัไม่สามารถด าเนินการอะไรไดแ้ละมี
การตดัสินใจอยา่งไรจะเรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบต่อไป ส าหรับท่ีผา่นมาผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยมีผลกระทบต่อบริษทั
ใหญ่มาตลอด ซ่ึงเม่ือทรัพยสิ์นขายไปแลว้ต่อไปผลกระทบจะนอ้ยลงมาก 
  คุณฮัง่ใช ้อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้ ไดก้ล่าววา่มีประเด็นท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน เร่ืองแรกคือไดเ้สนอแนะและ
ขอทว้งติงในเร่ืองการ XR  ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน ก่อนมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นการสุ่มเส่ียงบางเร่ือง  ถา้ไม่มีกรณีจ าเป็นท่ี
จะใชเ้งินจริง ๆ หรือมีปัญหาท่ีจะก่อความเสียหายแก่บริษทัฯ  อยากให ้ XR หลงัจากมีมติแลว้  เพราะในการ XR ก่อนมีมติ 
และภายหลงัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัหรือมีการเปล่ียนแปลง ผูถื้อหุน้เดิมถูก Dilute ฟรีและมีผลต่อผูถื้อหุน้โดยตรง    
ส่วนการเพ่ิมทุน ปัจจุบนัราคาหุน้ประมาณ 1 บาทเศษ หากด ารงอยูจ่นถึงเพ่ิมทุนคิดวา่ไม่เพียงพอจะเพ่ิมทุน ถา้เป็นไปได้
ขอใหเ้ฉล่ียหุน้ของส่วนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีเพ่ิมทุนเกิน โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่สงวนสิทธิไวบ้างส่วนในการหมุนรอบ มิได้
หา้มผูถื้อหุน้รายใหญ่เพ่ิมทุน  แต่จะมีหุน้เหลือบางส่วนใหร้ายยอ่ยบา้ง  ส่วนราคาถา้ยงัยนือยูเ่ท่าน้ีคิดวา่ไม่พอ    
    ส าหรับประเด็นท่ีจะถามมี 2 เร่ืองท่ีส าคญัคือ  
  1. Solar Farm ท่ีเอกรัฐท าอยู ่ทราบข่าวมาวา่ รัฐบาลยงัไม่อนุมติับางส่วนและถา้อนุมติัแลว้ adder เท่าไร 
ช่วยช้ีแจงดว้ย 
  2. การซ้ือทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยเขา้มาในบริษทัใหญ่ แมจ้ะถือหุน้ 99 % โดยมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  แต่จะ
เล่ียงความรับผิดชอบต่อหน้ีสินของบริษทัยอ่ยไม่ได ้การโอนทรัพยสิ์นมาทั้งหมด หน้ีสินยงัผกูพนัอยูจึ่งเป็นส่วนการรับผิด  
ชอบของบริษทัใหญ่ ขอฝากใหท่้านผูถื้อหุน้ใชว้จิารณญาณดว้ย ไม่ใช่วา่เลิกบริษทัแลว้หน้ีจะสูญไป 
  คุณอนนัตฯ์  ไดเ้ชิญ FA ช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบั XR  โดยคุณปริยานุชฯ  ไดช้ี้แจงวา่  FA ห่วงใยในเร่ืองน้ี
อยา่งมากและพยายามท่ีจะก าหนดการปิดสมุด 2 คร้ัง แต่เง่ือนเวลาค่อนขา้งจ ากดั   โดย TMB ใชเ้วลาในการท าหนงัสือแจง้
ยนืยนัชา้ จึงเหลือเวลาเพ่ือจะด าเนินการตามกระบวนการไม่มาก  ตามกรอบเวลาถา้ปิดสมุด 2 คร้ัง จะท าใหก้ารจองซ้ือหุน้
ขยบัออกไปอีก  และจะไม่เขา้เง่ือนไขท่ี TMB จะลดหน้ีให ้ จึงเป็นท่ีมาของการก าหนด XR ดงักล่าว  นอกจากน้ียงัมีกรอบ
เวลาการด าเนินการตามกฎหมายก าหนดจึงไดเ้ขา้หารือกบัตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือหาขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดใหผู้ถื้อหุน้ไดป้ระโยชน์
สูงสุด   
  คุณอนนัตฯ์ ไดส้รุปเพ่ิมเติมวา่ เน่ืองจากเวลาค่อนขา้งเร่งรัดตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จเรียบร้อยในเดือน
ธนัวาคม 2556  ตามท่ี TMB ระบุ จึงเป็นปัญหากบั FA ในการก าหนดกรอบเวลาใหไ้ดท้นัเวลา  ซ่ึง FA และ เจา้หนา้ท่ี IR
ของบริษทัฯไดเ้ขา้พบและหารือกบัเจา้หนา้ท่ีตลาดหลกัทรัพยว์า่สามารถด าเนินการไดต้ามกรอบเวลาท่ีกล่าว 
    ส าหรับขอ้ซกัถามของคุณฮัง่ใชฯ้ ขอตอบดงัน้ี  
  1.  Solar  Farm  ท่ีบริษทัฯไดใ้บอนุญาต 2 ใบ  ใบแรกขนาด 0.6 เมก็กะวตัต ์ adder 8 บาท และก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแลว้  ส่วนใบท่ี 2 ขนาด 0.6 เมก็กะวตัตเ์ช่นกนั  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง  คาดวา่  ภายในส้ินปีน้ีจะ
ด าเนินการแลว้เสร็จ  adder 8 บาทเท่ากนั 



  2.  บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินจ านวน 1,275 ลา้นบาท  การเจรจาช าระหน้ีเสร็จส้ินใหแ้ก่ TMB ทั้งหมด โดยไม่มี
การท้ิงภาระหน้ีไวท่ี้บริษทัยอ่ย  เม่ือปรับโครงสร้างทางการเงินแลว้และซ้ือทรัพยสิ์นไปแลว้ บริษทัยอ่ยไม่มีหน้ีสินแลว้  
และไดรั้บการ Hair cut  จาก TMB อีกจ านวน 477 ลา้นบาท เท่ากบัไม่มีหน้ีสินคา้งอยูท่ี่บริษทัยอ่ย 
  คุณสุวคนธ์  พรกีรติวฒัน์  ไดเ้สนอความเห็นดงัน้ี 
  1. ตามรายงานของ FA ไม่มีเอกสารแจก ท าใหไ้ม่มีขอ้มูลพิจารณาอยา่งครบถว้นหวงัวา่จะมีเอกสารแจก
ใหค้รบถว้นในช่วงท่ีจองซ้ือ 
  2. ส าหรับบริษทัยอ่ยนั้น ไม่วา่ทรัพยสิ์นจะอยูท่ี่ใด  ในส่วนก่อสร้างอีก 0.6 เมก็กะวตัตท่ี์จะด าเนินต่อได้   
Break event  หรือไม่   หรือเป็นเท่าไรของ Operation  
  คุณอนนัตฯ์ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ความเขา้ใจอาจไม่ตรงกนั คือใบอนุญาตไม่ใช่ของบริษทัยอ่ยแต่เป็น
ของบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ยเป็นเพียงบริษทัผูผ้ลิตเซลลแ์สงอาทิตยอ์ยา่งเดียว   ส่วนเร่ือง Break event  point ไม่น่าจะเป็น
ปัญหา  โดยเฟสแรก 0.6 เมก็กะวตัต ์ ลงทุน 50-60 ลา้นบาท  จ าหน่ายไฟฟ้าไดปี้ละประมาณ 11 ลา้นบาท    payback period 
ประมาณ 5 - 6 ปี 
  ส่วนเร่ืองการแจกเอกสาร ตามปกติไม่ไดแ้จกเพราะเป็นเอกสารภายในของบริษทั การประชุมในคร้ังน้ี
โดยใชก้ารฉายภาพใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบวา่บริษทัก าลงัท าอะไร ท าไมตอ้งเพ่ิมทุน ท าไมตอ้งแกปั้ญหาของบริษทัยอ่ย  เป็น
เอกสารสรุปคร่าวๆ และคิดวา่วธีิท่ีดีท่ีสุดคือส่ิงท่ีก าลงัจะท า การขายหลกัประกนัท่ีผา่นมาไม่สามารถขายได ้ทางออกของ
บริษทัคือการ Re-finance  ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะไดติ้ดต่อสถาบนัการเงินหลายแห่งแลว้และไดรั้บการปฏิเสธ  เม่ือไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกสิกรไทยโดยแกปั้ญหาคนละคร่ึงก็ถือวา่ยติุธรรมพอสมควร  ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ในทางออ้ม และในเร่ือง
คดีความก็ยติุทั้งหมด  ทุกส่ิงท่ีท าไดพ้ยายามท าใหดี้ท่ีสุดเพ่ือใหบ้ริษทัแม่ไดเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
  คุณวภิา สุวนิช ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดส้อบถาม 2 ประเด็น คือ  
  1. จากการพิจารณางบการเงิน 9 เดือนเทียบกบัปีก่อนในระยะเวลาเดียวกนั ปรากฏวา่  ในปีน้ีมีรายได้
นอ้ยกวา่ปีก่อน ประมาณ 100 ลา้นบาท  ขอทราบวา่ผลการด าเนินงานปีน้ีจะดีกวา่ปีก่อนหรือไม่ 
  2.  จากการตรวจสอบระยะเวลาเก็บหน้ีพบวา่เก็บชา้ลง  แต่การจ่ายหน้ีกลบัเร็วข้ึนจาก 103 วนัเป็น  9 วนั  
ขอค าอธิบายวา่ท าไมจึงเป็นอยา่งน้ี แสดงวา่มีปัญหาในเร่ืองบริหารจดัการ  หลงัปรับโครงสร้างแลว้จะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานไดม้ากข้ึนหรือไม่ 
  กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
  1.  การพิจารณาผลประกอบการเปรียบเทียบระหวา่งปี 2555 กบั 2556 ในระยะเวลาเดียวกนั จะพบวา่มี
รายไดต้่างกนัประมาณ 100 ลา้นบาท  ขอเรียนวา่  ผลประกอบการปี 2555 มีรายไดสู้งมาก  ซ่ึงไม่ใช่กรณีปกติ เน่ืองจาก
อุทกภยัในปี 2554 ซ่ึงมีความเสียหายร้ายแรง ท าใหค้วามตอ้งการใชห้มอ้แปลงฯ  สูงมากผิดปกติ  และถา้ยอ้นกลบัไปในปี 
2554 จะเห็นวา่รายไดป้กติ คือ 1,800 ลา้นบาท  แต่ในปี 2555 มีรายไดร้วม 2,300 ลา้นบาท เท่ากบัรายไดเ้พ่ิมถึง 25 -30% ถือ
เป็นรายไดผ้ิดปกติของธุรกิจประเภทน้ี ซ่ึงมีการขยายตวัปีละ 5 % เท่านั้น  ส าหรับในปี 2556 ถือวา่เป็นรายไดป้กติ  เพราะ
เป็นการขยายตวัประมาณ 5% 
  2.  ส าหรับการเก็บหน้ีท่ีชา้ลง ท าใหก้ารค านวณนบัวนัชา้ลง ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายใหญ่  เช่น  การ-
ไฟฟ้า   ส่วนเร่ืองการจ่ายหน้ี เน่ืองจากเป็นบริษทัมหาชน จึงไดพ้ยายามจ่ายใหต้รงตามเวลาและปฏิบติัมาตลอด 
  คุณววิฒัน์ คูสกลุ  ผูถื้อหุน้  ไดส้อบถาม 2 ขอ้ คือ  
  1.  ใบอนุญาตของ Solar Farm  ท่ีก าหนด adder 8 บาท มีก าหนดระยะเวลายาวนานเพียงใด เท่าท่ีทราบ
ระยะแต่ละช่วงไม่เหมือนกนัและไม่มีการพดูถึง ขอความกระจ่างดว้ย 



  2.  จากขอ้มูลการเพ่ิมทุน จะน าไปใชใ้นการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมด หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  ซ่ึง
ผูถื้อหุน้จะตอ้งทราบดว้ย เพราะเท่าท่ีดูคร่าว ๆ เป็นการปรับโครงสร้างหน้ีอยา่งเดียว 
  กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
  1.  adder 8 บาท มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี  และระยะเวลาต่อไปอีก 15 ปี จะไดต้ามราคาค่าไฟฟ้าปกติ
บวกกบัค่า FT 
 2.  การเพ่ิมทุนทั้งหมดน ามาช าระหน้ีใหก้บั TMB พร้อมกบัเงินกูอี้กส่วนจากธนาคารกสิกรไทยฯ 
ส าหรับเงินทุนหมุนเวยีนบริษทัฯมีสภาพคล่องเพียงพออยูแ่ลว้ 
  คุณสุวคนธ์ พรกีรติวฒัน์ ผูถื้อหุน้ ไดใ้หค้วามเห็นวา่  ค าตอบยงัไม่กระจ่าง ไม่สงสยัเร่ือง payback period  
เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจดี  แต่อยากทราบวา่ หน่วยของบริษทัยอ่ย ไม่วา่ทรัพยสิ์นจะอยูท่ี่ใด ถา้ได ้0.6 เมก็กะวตัต ์รวมกบั 0.6 เมก็
กะวตัตเ์ดิม  เม่ือไรท่ีรายไดจ้ะเกินกวา่ค่าใชจ่้าย  บริษทัยอ่ยขาดทุนตลอด  ท่ีผา่นมาขาดทุนจากการ Operate  หรือขาดทุน
จากดอกเบ้ีย  จะไดรู้้วา่หากจะใส่เงินลงไปจะขาดทุนอีกหรือไม่ หรือจะไม่ขาดทุนแลว้ถา้ไดเ้พ่ิมทุนในคร้ังน้ี   หรือขาดทุน
และจะลากต่อไปใหบ้ริษทัใหญ่ขาดทุนอีกเท่าไร 
  คุณอนนัตฯ์  ไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจวา่  บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากใบอนุญาตดงักล่าว   เพราะใบอนุญาต
เป็นของบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเพียงอยา่งเดียว เม่ืองานผลิตไม่มีรายรับจึงไม่เกิด  แต่ยงัมีรายจ่ายหลกั 3 
รายการ คือ ค่าใชจ่้ายค่าเส่ือมจากทรัพยสิ์นเคร่ืองจกัร/โรงงานท่ีมียอดตาม book value ประมาณ 1 พนัลา้นเศษเป็นค่าใชจ่้าย
ทางบญัชี   ค่าใชจ่้ายทางการเงินคือค่าดอกเบ้ีย  และอีกส่วนคือค่าใชจ่้ายจากการเส่ือมค่าของทรัพยสิ์น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผล
ขาดทุนจากค่าใชจ่้าย 3 รายการปีละ 100 ลา้นบาทเศษ แต่มีรายไดน้อ้ยมาก  ซ่ึงเม่ือจดัท างบการเงินรวมก็จะมีผลกระทบกบั
บริษทัใหญ่ดว้ย   จากขอ้มูลงบการเงินในปี 2555  บริษทัฯมีก าไรจากผลงานน ้ าท่วม 245 ลา้นบาท  แต่บริษทัยอ่ยขาดทุน 
173 ลา้นบาท ผลคืองบการเงินรวมคงเหลือก าไร 100 ลา้นเศษ และค่าใชจ่้ายหลกัดงักล่าวของบริษทัยอ่ยยงัตอ้ง Consolidate 
กบังบของบริษทัใหญ่จนถึงส้ินปีน้ี  ดงันั้น หลงัจากการช าระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ ค่าดอกเบ้ียและค่าเส่ือมของบริษทัยอ่ยจะหมด
ไป   
  ประธานฯไดก้ล่าวเสริมวา่  ไม่วา่จะอยูท่ี่ใด เอกรัฐโซล่าร์ คือลูกแทแ้ละบริษทัแม่ตอ้งรับผิดชอบอยา่งไร
ก็ตาม วธีิการท่ีน าเสนอคือ การแกปั้ญหาทางการเงิน ไม่ใช่ลดค่าใชจ่้ายดา้น Operation   ฉะนั้น ไม่วา่จะอยูส่่วนไหนถา้ ไม่ 
ได ้20-25 เมก็กะวตัต ์ ก็ยงั  Break  event  ไม่ได ้ การด าเนินการในส่วนน้ีคือการแกปั้ญหาในระยะสั้นซ่ึงจะไดป้ระโยชน์
โดยตรง  ถา้แกปั้ญหาได ้เงินท่ีเสียเป็นค่าดอกเบ้ียหรือเงินค ้าประกนัต่าง ๆ ก็จะน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนได ้ ทั้งหมดน้ี
คือเหตุผล 
  คุณธีระพงศ ์ สุขใจ  ผูถื้อหุน้  มีขอ้สอบถาม 2 ขอ้ไม่ทราบวา่จะเปิดเผยไดห้รือไม่   
  1.  เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของเอกรัฐโซล่าร์ มีก าไรขั้นตน้เท่าไร  เท่าท่ีผา่นมาทราบแต่ขาดทุน  ถา้มี
ก าไรขั้นตน้แต่ไปขาดทุนในส่วนอ่ืนยงัพอรับไดท่ี้จะใหบ้ริษทัแม่ถือหุน้ 
    2.  แผนงานของบริษทัใหญ่เป็นอยา่งไรเม่ือซ้ือทรัพยสิ์นมาแลว้ ปัจจุบนัมีสินคา้จากจีนเขา้มาจะ แข่งขนั
ไดห้รือไม่ คุณภาพของสินคา้  แผนการตลาดเป็นอยา่งไร 
  ประธานฯไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยไม่มีก าไร  และจะท าอยา่งไรต่อไป  ถา้
ไม่ไดง้าน 20-25 เมก็กะวตัตก็์ถือวา่การลงทุนเสียไป  แต่บริษทัฯก าลงัพิจารณานโยบายของรัฐบาลในอนาคต ก็คิดวา่ถา้
สามารถปรับปรุงโครงสร้างค่าใชจ่้ายดา้นผนัแปรต่าง ๆ ก็จ าเป็นตอ้งท า แน่นอนวา่การแข่งขนัค่อนขา้งสูง  แต่ตอนน้ีก าลงั
พยายามแกไ้ขปัญหา   เลือดไหลมากเราพยายามหยดุเลือดใหไ้ด ้ แต่เร่ืองในอนาคตวา่จะท าอยา่งไร  ต่อไปกบับริษทัยอ่ยก็
จะตอ้งมารายงานใหท้ราบ   ก่อนอ่ืนบริษทัใหญ่ตอ้งแขง็แรงก่อน 



  คุณธาราฯ ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามเก่ียวกบักระบวนการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยสรุปวา่  จากการน า 
เสนอของ FA ในเร่ืองกระบวนการปรับโครงสร้างแลว้ D/E ดีข้ึน โดยมีค าถามท่ีเก่ียวเน่ือง ดงัน้ี 
 -  บริษทัตั้งเพดาน D/E เท่าไร การท่ีบริษทัฯมี D/E ต ่าแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี 
 -  ยอดเงินกูท่ี้เจรจากบักสิกรไทยเป็นจ านวนเท่าไร  อาจจะมากกวา่ 400 ลา้นบาท 
 -   การโอนทรัพยสิ์นมาแลว้ท าไมไม่ช าระบญัชี  
 -  วตัถุประสงคข์องบริษทัฯครอบคลุมหรือไม่   
  คุณอนนัตฯ์ ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถาม โดยสรุปคือ D/E Ratio ตามความตอ้งการของบริษทัก็ประสงคจ์ะได้
มาก ๆ แต่ติดขอ้จ ากดัของเจา้หน้ี คือ 1.5 - 2    ส าหรับการกูเ้งินจากกสิกรไทยไม่ไดพิ้จารณาเก่ียวกบั D/E  แต่ประการใด   
จากกรณีท่ีเป็น NPL ท าใหก้าร Re-finance เป็นไปไดค้่อนขา้งยากมาก  ซ่ึงการกูเ้งินจากกสิกรไทยเพ่ือมาช าระหน้ีให ้ TMB 
เพียง 400 ลา้นเท่านั้น  ส่วนเร่ืองการช าระบญัชีก็เป็นอีกแนวความคิดท่ีจะท าอยา่งนั้น  ส าหรับวตัถุประสงคข์องบริษทัฯจะ
ขอมติท่านผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมในวาระท่ี 5 ต่อไป 
  คุณสมพงศฯ์ ผูรั้บมอบอ านาจ  ไดส้อบถามดงัน้ี  
  1.  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียก่อน/หลงั Re-finance ลดลงไตรมาสละเท่าไร 
  2.  รับบริษทัยอ่ยมาไดป้ระโยชน์ทางภาษีประมาณปีละเท่าไร  
 3.  ตอ้งการเห็นความชดัเจนวา่ ปัญหาของบริษทัยอ่ยคืออะไร ตั้งแต่ด าเนินการมายงัไม่มีก าไรเม่ือมี
สินคา้ต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัโดยรัฐบาลไม่มีก าแพงภาษี จะแข่งขนัอยา่งไร 
  4.  ท าไมบริษทัโซล่าร์ในตลาดจึงท าแลว้มีก าไร  
  5.  ถา้ผลิตแลว้ไม่ Break event  หลงัจากใชป้ระโยชน์ทางภาษีแลว้ปิดบริษทัจะคุม้กวา่หรือไม่ 
  คุณอนนัตฯ์ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีต่างจากบริษทัอ่ืนในประเทศ  กล่าว 
คือเป็นผูผ้ลิตตั้งแต่ตน้ทาง คือ ซ้ือเวเฟอร์เพ่ือผลิตเป็นแผน่เซลลแ์ละน าแผน่เซลลม์าประกอบเป็นแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ ซ่ึง
เป็นบริษทัแรกและบริษทัเดียวในประเทศไทยจึงลงทุนสูงมากส าหรับเคร่ืองจกัรตน้ทาง ประมาณ 1,000 ลา้นบาท  ในขณะ
ท่ีบริษทัอ่ืน ๆเป็นเพียงซ้ือแผน่เซลลม์าประกอบเท่านั้น การลงทุนเคร่ืองจกัรเพียง 100 ลา้นบาท จึงต่างกนัมาก   ส าหรับตวั
สินคา้ บริษทัฯได ้ know how จากเยอรมนัทั้งผลิตแผน่/แผงเซลล ์ซ่ึงตน้ทุนยอ่มสูงกวา่สินคา้จากจีนเน่ืองจากสินคา้จากจีน
ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลจีนจึงไม่ใช่ตน้ทุนสินคา้ท่ีแทจ้ริง  นอกจากน้ีรัฐบาลไทยไม่มีมาตรการในการตั้งก าแพงภาษี
เพ่ือปกป้องสินคา้ในประเทศจึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหบ้ริษทัเสียหาย  ซ่ึงหากคิดจะต่อสูใ้นการแข่งขนัต่อไปคือจะตอ้งซ้ือแผง
จากจีนมาท าก็ได ้แต่จะท าใหเ้สียประโยชน์ในเงินลงทุนตน้ทาง  จึงมีอีกแนวทางคือถา้ด าเนินการต่อไปไม่คุม้ก็จะตอ้งขาย 
  FA ไดร้ายงานเพ่ิมเติมเร่ืองดอกเบ้ียจ่าย จากงบการเงิน 9 เดือน ดอกเบ้ียจ่ายประมาณ 50 ลา้นบาท หลงั 
จาก  Re-finance แลว้ ดอกเบ้ียคงเหลือปีละ 24 ลา้นบาท       
  คุณนรา  ศรีเพชร  ผูถื้อหุน้ ขอถามวา่ตามสถานการณ์บา้นเมืองท่ีอ่อนไหว ถา้กระทรวงพลงังานไม่
สนบัสนุน ผลกระทบต่อ Solar Farm จะเป็นอยา่งไร   
  ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ ตามท่ีไดเ้รียนใหท้ราบวา่ไม่วา่จะอยูส่่วนไหนเป็นภาระของบริษทัใหญ่ท่ีตอ้งรับ  
ผิดชอบอยูแ่ลว้ แต่ถา้ Perform ไม่ดีก็ตอ้งเลิก ส่วนเหตุผลท าไมไม่เลิกไปเลยขอใหพิ้จารณารอบคอบก่อนและจะเลิกอยา่งไร 
จะเรียนใหท้ราบ 
  คุณวเิชียรฯ ผูถื้อหุน้  เสนอความเห็นวา่ ธุรกิจของโซล่าร์ คือ ผลิต ติดตั้ง และขายไฟ  ขอถามวา่ในเร่ือง
นโยบายรัฐบาลท่ียงัไม่แน่นอน ควรจะตอ้งคิดแยกธุรกิจออกเป็น 2 ทาง คือธุรกิจติดตั้งและผลิตไฟ  ส่วนผลิตแผงก็ยงัไม่



เห็นแนวทาง  โอกาสทางการตลาดจะอยูต่รงไหน  ถา้ผลิตใชเ้อง Economy of scale ก็ไม่มี  จึงอยากจะขอความชดัเจนใน
เร่ืองน้ี 
  ประธานฯ ไดต้อบวา่ มนัเป็นการมองการณ์ไกลของบริษทัฯ  ท่ีคิดวา่ธุรกิจน้ีมีอนาคต และมีแนวทางท่ี
รัฐบาลควรสนบัสนุนอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อใหส้ามารถพ่ึงตวัเองได ้ การผลิตของบริษทัฯเป็นลกัษณะ Semi-industry   
คือ ซ้ือเวเฟอร์มาประกอบโดยคาดหวงัวา่รัฐบาลจะโอบอุม้  หรือถา้จะซ้ือมา-ขายไปเราก็จะท า แต่เม่ือซ้ือเคร่ืองจกัรมาแลว้ก็
ตอ้งหาทางลดภาระ คือ ถา้ไปไม่ไหวก็ตอ้งเลิกรา ซ่ึงตอ้งมองทุกมุมใหร้อบคอบ  ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีเป็นห่วง 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4.เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 
ขอ้ความเดิม 
“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน   671,644,701.60  บาท  (หกร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเอด็บาทหกสิบ

สตางค)์ 
             แบ่งออกเป็น                      839,555,877  หุน้    (แปดร้อยสามสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนหา้พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                                    0.80  บาท   (แปดสิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั                           839,555,877  หุน้     (แปดร้อยสามสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนหา้พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                                    ---    หุน้     (    ---    ) 
 
 

ขอ้ความใหม่ 
“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน  1,074,631,523.20  บาท  (หน่ึงพนัเจ็ดสิบส่ีลา้นหกแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยยีสิ่บสาม

บาทยีสิ่บสตางค)์ 
แบ่งออกเป็น                     1,343,289,404  หุน้   (หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบสามลา้นสองแสนแปดหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยส่ี

หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                                       0.80  บาท  (แปดสิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั                          1,343,289,404  หุน้    (หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบสามลา้นสองแสนแปดหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยส่ี

หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                                      ---    หุน้    (    ---    ) 
  ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ลงคะแนนในวาระท่ี 3 เฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเกินกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 402,986,821.60 บาท (ส่ีร้อยสองลา้นเกา้แสนแปด
หม่ืนหกพนัแปดร้อยยีสิ่บเอด็บาทหกสิบสตางค)์  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค)์  โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 503,733,527 หุน้ (หา้ร้อยสามลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยยีสิ่บเจ็ดหุน้)  และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ    ดงัน้ี 



  เห็นดว้ย  327,079,893 เสียง ร้อยละ                98.0406 
  ไม่เห็นดว้ย     4,536,568 เสียง ร้อยละ   1.3598 
  งดออกเสียง     2,000,000 เสียง ร้อยละ   0.5994  
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 0.6 

หุน้ใหม่โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซ้ือเกินสิทธิไดแ้ละในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรร มอบหมายให้
คณะกรรมการเป็นผูส้รรหาผูร่้วมทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

  คุณอนนัตฯ์ ไดเ้รียนเสนอวา่  ตามท่ี FA ไดบ้รรยายสรุปในวาระท่ี 3 และเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 4 ใหท้ราบ
แลว้  จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 503,733,527 หุน้  (หา้ร้อยสามลา้น
เจ็ดแสนสามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยยีสิ่บเจ็ดหุน้)  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค)์  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 0.6 หุน้สามญัใหม่  ในราคาหุน้ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค)์  โดยผูถื้อหุน้เดิมสามารถจอง
ซ้ือเกินสิทธิได ้  
  ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิม ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะซ้ือหุน้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนั ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี
เหลือมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินสิทธิ จะท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจอง
ซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนหุน้สามญัเดิมท่ีถืออยู ่ โดยการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรร 
  แต่ถา้ยงัคงมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั  ใหจ้ดัสรรหุน้
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ในราคาไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้  โดยราคาตลาดดงักล่าวใหค้  านวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้บริษทัฯ  
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกิน 15 วนัก่อนวนัท่ีเสนอขาย  นอกจากน้ี บริษทัฯ  จะไม่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั   
และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ตามท่ีเห็นสมควร ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
    ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนในวาระท่ี 4  
เฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 503,733,527 หุน้ เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน  1 หุน้เดิม
ต่อ 0.6 หุน้ใหม่  โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซ้ือเกินสิทธิได ้ และในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรร มอบหมายใหค้ณะกรรม -  
การเป็นผูส้รรหาผูร่้วมทุนแบบเฉพาะเจาะจง  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  330,238,749 เสียง ร้อยละ                98.9875 
  ไม่เห็นดว้ย     3,377,712 เสียง ร้อยละ   1.0124 
  งดออกเสียง               000 เสียง ร้อยละ     0.000 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมวาระการประชุม 



  ประธานฯแถลงวา่ ส าหรับวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือขอมติในการเพ่ิมวาระการประชุมเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ก าหนดวา่จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัใหเ้พ่ิมวาระการประชุม  โดยลงคะแนนในวาระท่ี 5 เฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  อนุมติัใหเ้พ่ิมวาระการประชุม  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  330,172,149 เสียง ร้อยละ                39.3270 
  ไม่เห็นดว้ย     3,432,812 เสียง ร้อยละ   0.4088 
  งดออกเสียง          11,500 เสียง ร้อยละ   0.0013  
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เร่ืองวตัถุประสงค ์
  ประธานฯไดเ้สนอวา่  สืบเน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยเขา้มาเพ่ือขยายธุรกิจต่อไป  จึงจ า 
เป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์หค้รอบคลุมทัว่ถึง   โดยขอเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯอีก 1 รายการ  จากเดิมมี
วตัถุประสงค ์48 ขอ้เพ่ิมเป็น 49 ขอ้  ดงัน้ี 

 
“(49) ผลิตและประกอบเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ รวมทั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยต์ลอดจนผลิตภณัฑต์่อเน่ือง หรือเก่ียวเน่ืองกบัเซลลแ์สง- 
อาทิตยท์ั้งหมด  นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยด์ว้ย” 

  ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนในวาระท่ี 6  
เฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  330,173,211 เสียง ร้อยละ                98.9675 
  ไม่เห็นดว้ย     3,432,812 เสียง ร้อยละ   1.0289 
  งดออกเสียง          11,500 เสียง ร้อยละ   0.0034 
 
วาระที ่7  เร่ืองอ่ืน ๆ 
  มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามในเร่ืองต่าง ๆ  โดยคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถาม  
  คุณวเิชียรฯ ส าหรับงาน Solar ท่ีบริษทัฯจะท าต่อขอทราบวา่ลูกคา้เป็นใคร  โดยกรรมการผูจ้ดัการได้
ช้ีแจงวา่  ขณะน้ีมีงานพลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับชุมชนท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัไปแลว้ 800 เมก็กะวตัต ์และคาดหวงัวา่ใน
ปีหนา้อาจจะไดรั้บงานบางส่วน  โดยบริษทัมีพนกังานท่ีช านาญงาน 5 - 6 ปีแลว้ท่ีสามารถท าได ้ 
  คุณวเิชียรฯ ไดส้อบถามต่อวา่ถา้จะซ้ือแผงเซลลจ์ากจีน เคร่ืองจกัรอาจจะไม่ไดใ้ชค้วรจะขายเคร่ืองจกัร
ออกไป   ส่วนลูกคา้มีแนวโนม้วา่ลูกคา้จะกลบัมาหรือไม่ ถา้ไม่มาก็ควรจะขายเคร่ืองจกัรไม่ควรเก็บไวเ้พราะถา้เก็บไวน้าน



ราคายิง่จะลดลง  โดยกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงวา่  ส าหรับเคร่ืองจกัรเป็นเทคโนโลยจีากยโุรป มีผูส้นใจติดต่อมาแต่ใหร้าคา
ต ่ามากจนไม่สามารถจะขายไดจึ้งยงัไม่ขาย 
  คุณจุลวฒัน์ฯขอถามวา่  ในขณะท่ีบริษทัใหญ่มีงบการเงินท าก าไรมาตลอดโดยบริษทัยอ่ยมาฉุดทุกปี  
ฉะนั้น ในปีต่อไปผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยจะไม่มีแลว้ใช่หรือไม่  โดยประธานฯใหค้วามมัน่ใจวา่ถูกตอ้ง 
  คุณธาราฯ ไดส้อบถามวา่เงินกูจ้ากกสิกรไทย ระยะคืนเงินกูก่ี้ปี  โดย FA ตอบขอ้ซกัถามวา่ 4 ปีและคุณ
ธาราฯไดถ้ามต่อวา่ ภายใน 4 ปีตามความเห็นของคณะกรรมการ มีความเป็นไปไดใ้นการช าระหน้ีหรือไม่อยา่งไร  โดยคุณ
อนนัตฯ์ ช้ีแจงวา่ EBITDA ของบริษทัฯ ในแต่ละปีท่ีผา่นมามีประมาณ 200 กวา่ลา้นบาท 
       
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอความเห็นใดๆ  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หค้วามไว ้
วางใจ  จากนั้นไดก้ล่าวปิดการประชุม 

 
   

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
 
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม  
                                                                                ( นายวชิิต  แยม้บุญเรือง ) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                                ( นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ ) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


