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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 
บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน)   

  วนัพุธที ่30 เมษายน  2557 
ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

.............................  
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  
แถลงวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุวา่  “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม” 
  จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13  
มีนาคม  2557  รวมทั้งส้ิน 5,278 ราย  รวมเป็นจ านวนหุน้ท่ีถือ 1,343,289,404  หุน้  ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
จ านวน 56 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้29,508,223 หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 117 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
514,351,005  หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน  173 ราย  รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  
543,859,228  หุน้ ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสาม  คิดเป็นร้อยละ 40.4871  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 1,343,289,404 หุน้  
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขออนุญาตเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณาเร่ือง
ตามระเบียบวาระ    
  ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม  ขอแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯ  ท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 
 

  1.  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวนิยั  วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  3.  นายชลิต  สถิตยท์อง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  4  นายวราห์  ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  5.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  6.  นายปริญญา    นาคฉตัรีย ์กรรมการ  
  7.  นางสาวอุรวณ์ี  กนกพฤกษ ์กรรมการ  
  8.  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
  9.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน  
  10.  นางดารณี  กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
       สายงานบริหารทัว่ไป  
     

เอกสารแนบ 4 



10 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ  กรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือแนะน าวธีิปฏิบติัในการประชุม 
และกติกาในการลงคะแนน   
  กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะน า นายนิติ  ยิม้แยม้ ท่ีปรึกษากฎหมาย จากส านกักฎหมายเทพนิติ  ซ่ึงจะ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพ่ือใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไดก้ล่าวแนะน าคุณนวลจนัทร์  
ราชตนะพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  พร้อมกบักล่าวแนะน ากติกา 
  วธีิการอภิปรายซกัถาม   
  เม่ือท่านประธานฯเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ซกัถามในแต่ละวาระ  และท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม 
ขอใหย้กมือข้ึนพร้อมแนะน าตวั   แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเน้ือหาตามวาระนั้น  ๆ
      วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
  เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วเหมือนเช่นการปฏิบติัในปีท่ีผา่นมา คือกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ขอใหก้าเคร่ืองหมายเพ่ือลงมติในบตัรลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนน  
  วธีิการนบัคะแนน 
  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ   
โดยจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  กรณีบตัรลงคะแนนช ารุดเสียหายหรือไม่ลงคะแนนตามวาระ มีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  
และจะประกาศผลรวมคะแนนใหท้ราบเป็นรายวาระ 
  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 21 ระบุวา่  การเลือกตั้งกรรมการของ
บริษทัฯใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
  21.1  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
  21.2  ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ
คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ  หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดก็ได ้ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร  แต่ในการลงมติแต่
ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (21.1)ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด  หรือคณะใด มากนอ้ย เพียง 
ใดไม่ได ้
  21.3  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็น
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
  ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี  ขอเสนอใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละ
คนดว้ยคะแนนทั้งหมดของท่านผูถื้อหุน้ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน มีผูใ้ดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่  หากไม่
มีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน เป็นอนัตกลงตามน้ี  ซ่ึงไม่มีท่านผูถื้อหุน้คดัคา้น จากนั้นกรรมการผูจ้ดัการ  ไดก้ล่าวเชิญท่าน
ประธานฯ เพื่อด าเนินการประชุม 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
  ประธานฯ แจง้วา่  บริษทัฯไดส่้งส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2556   ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2556 ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมไปล่วงหนา้แลว้ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับ  
รองรายงานการประชุมดงักล่าว 
  ก่อนการรับรองรายงาน ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมเอกสารรายงานการประชุมหนา้ 15 บรรทดัท่ี 4 นบัจากดา้น  
ล่างของหนา้กระดาษ   ขอเพ่ิมเติมตวัเลขท่ีตกหล่นจากการจดัหนา้เรียงพิมพ ์ขอ้ความ 103 วนัเป็น 9 วนั  ซ่ึงท่ีถูกตอ้งคือ 97 
วนั  เม่ือแกไ้ขแลว้ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2556   เม่ือวนัท่ี 22  พฤศจิกายน 2556   โดยลงมติในบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2556  เม่ือวนัท่ี  22  พฤศจิกายน 2557   ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  552,423,978        เสียง ร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ  0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ      0.0000 
   
วาระที ่2 พิจารณาผลการด าเนินงาน  และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  

31  ธนัวาคม  2556 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานและช้ีแจงรายละเอียดแก่ท่านผูถื้อหุน้ 
    กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลรายละเอียดงบการเงินใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านใน
รูปแบบ CD แลว้  ซ่ึงจะสรุปโดยยอ่ ดงัน้ี 
 

  เปรียบเทียบงบการเงินรวมระหวา่งปี 2556 กบัปี 2555  เป็นดงัน้ี 
  งบการเงินรวม                 ปี 2556               ปี 2555                          เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
  -  มียอดรายไดร้วม         1,971                  2,313    ลา้นบาท   ลดลง  14.8% 
  -  ก าไรขั้นตน้       491                     640    ลา้นบาท    ลดลง  23% 
  -  ก าไรสุทธิ       504                     111    ลา้นบาท    เพ่ิมข้ึน 350% 
  หมายเหต ุ
  1.  มีก าไรเพ่ิมข้ึน 350 % ซ่ึงเกิดจากก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีประมาณ 482 ลา้นบาท 
  2.  หน้ีสินรวมลดลงจาก 1,757 ลา้นบาทเหลือ 821 ลา้นบาท หลงัจากไดรั้บ Hair cut และเพ่ิมทุน 
  3.  D/E Ratio  ลดลง จาก 4.4 เท่า เหลือ 0.64 เท่า 
 

  เปรียบเทียบงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งปี 2556 กบั 2555  เป็นดงัน้ี 
 งบการเงินเฉพาะ  ปี 2556              ปี 2555   เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
 -  มียอดรายไดร้วม 1,958 2,301   ลา้นบาท  ลดลง 15% 
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  -  ก าไรขั้นตน้                              590                    734   ลา้นบาท  ลดลง 19% 
  -  ก าไรสุทธิ                        58                    245   ลา้นบาท  ลดลง 76% 
  หมายเหต ุ  

ก าไรสุทธิในปี 2556 ไดถู้กตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับบริษทัยอ่ยจ านวน  142 ลา้นบาท ท าให้
ก าไรสุทธิคงเหลือ 58 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 -  ใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มืเพ่ือช าระหน้ีเบ็ดเสร็จแก่ธนาคารทหารไทยฯ จ านวน 68 ลา้นบาท  (บริษทัยอ่ยตอ้ง
ช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารทหารไทยฯ จ านวน 828 ลา้นบาท  โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหบ้ริษทัแม่เป็นเงิน 
760 ลา้นบาท  จึงยงัเหลือส่วนท่ีขาด 68 ลา้นบาท) 

 -  เงินท่ีบริษทัยอ่ยกูย้มืเป็นค่าผอ่นช าระใหธ้นาคารทหารไทยฯในปี 2556 เป็นเวลา 11 เดือนๆ ละ 6 ลา้น
บาท  รวมเป็นจ านวน  66 ลา้นบาท 

 -   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   จ านวน 8 ลา้นบาท   
 

  กรรมการผูจ้ดัการไดเ้รียนเพ่ิมเติมวา่  ส าหรับรายไดใ้นปี 2556 ลดลงประมาณ 15%  เน่ืองจากในปี 2555 
เป็นปีท่ีมีรายไดสู้งผิดปกติ (จากผลของน ้ าท่วมในปี 2554)   ส่วนยอดรายไดใ้นปี 2556 คือรายไดป้กติ ส าหรับผลการด าเนิน 
งานดา้นอ่ืนในปี 2556 บริษทัฯไดท้ าการแกไ้ขหน้ีของบริษทัยอ่ยเสร็จเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2556   โดยผลทาง
กฎหมายยติุ และการช าระหน้ีครบถว้น  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหเ้พ่ิมทุนจ านวน 403 ลา้นบาท  และอนุมติัใหป้รับ
โครงสร้างทางการเงินโดยใชว้งสินเช่ือกบัธนาคารกสิกรไทย จ านวน 400 ลา้นบาท  เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารทหารไทยฯ 
จ านวน 828 ลา้นบาท 
  คุณววิฒัน์  คูสกลุ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  ไดใ้หค้วามเห็นวา่ หน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 142 ลา้นบาทเม่ือรวม
กบัก าไรปกติ  เท่ากบัลดลงประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ก็ยงัน่าดีใจ  ขอถามในเร่ืองการปรับโครงสร้างหน้ี  โอนทรัพยสิ์น
มาเรียบร้อยแลว้ และตดัเป็นหน้ีสูญหรือยงั  โดย คุณอนนัตฯ์ (CFO)  ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ทางดา้นบญัชีไดต้ั้งส ารองหน้ีสูญไว้
แลว้เท่ากบัตดับญัชีแลว้ 
  คุณววิฒัน์ฯ ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมวา่  ผลกระทบคือดอกเบ้ียเงินกูจ้ากธนาคารกสิกรไทยฯ จะมีผลใหก้ าไร
ของบริษทัแม่ลดลงเป็นจ านวนเท่าใด  และจากงบการเงินมีส่ิงท่ีเป็นห่วง  คือ แนวโนม้เก่ียวกบัลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 1 ปีท่ี
สูงข้ึน ส่อใหเ้ห็นวา่อาจจะเป็นหน้ีเสีย  และหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งก็เพ่ิมสูงข้ึน   
  คุณอนนัตฯ์ ( CFO) ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ส าหรับดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยฯ จ านวน  400 ลา้น
บาท  ธนาคารฯใหผ้อ่นช าระเป็นเวลา 4 ปีๆ ละ 100 ลา้นบาท  ส าหรับค่าดอกเบ้ียปีละประมาณ 24 ลา้นบาท    และค่าเส่ือม
ราคาเคร่ืองจกัรปีละ 48 ลา้นบาท  รวมค่าใชจ่้ายประจ าประมาณ 72 ลา้นบาท   ซ่ึงจะตอ้งหารายไดใ้หคุ้ม้ค่าใชจ่้าย 2 รายการ
น้ี  จ าเป็นตอ้งเพ่ิมรายไดท้ั้งหมอ้แปลง และโซล่าร์ เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัผลก าไรของบริษทัฯ  นอกจากน้ี ส าหรับรายการ
ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 1 ปีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีรายการพิเศษคือลูกคา้รัฐวสิาหกิจมียอดหน้ีประมาณ 4 ลา้นบาทเศษมีปัญหาขดัขอ้ง
ทางเทคนิค และไดแ้กไ้ขแลว้ 
  คุณเจนจิรา  ศุภเจริญวงศ ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  ไดแ้จง้วา่ เป็นผูถื้อหุน้ตั้งแต่ปี 2551 ไดรั้บเงินปันผลจ่าย
เพียงคร้ังเดียวจนกระทัง่ถึงปีน้ี จึงไม่กลา้ลงทุนเพ่ิมเพราะบริษทัไม่มีแผนธุรกิจท่ีชดัเจน ไดซ้กัถามวา่อตัราก าไรสุทธิปีน้ี
ประมาณการไวเ้ท่าใด 
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  กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถามเร่ืองประมาณการก าไรสุทธิของปีน้ีท่ีคาดการณ์ไวป้ระมาณ  7-10%   
ซ่ึงหากท่านไดพิ้จารณาจากงบการเงินท่ีผา่นมาจะเห็นวา่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั Margin ของบริษทัฯอยูใ่นอตัราท่ีดี
ท่ีสุด  โดยประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ส าหรับบริษทัยอ่ยขณะน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ  
  คุณเจนจิราฯ ไดแ้สดงความเห็นโดยตั้งขอ้สงัเกตวา่ ก าไรสุทธิท่ีท าได ้7-8 % ค่อนขา้งนอ้ย ในขณะท่ี
บริษทัฯอ่ืน ๆ มีก าไร 9-10%  ฉะนั้น บริษทัฯจะตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่น้ี 
  กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่  ถา้พิจารณาผลงานในปี 2556 จะเห็นวา่ประมาณ 10 %  ซ่ึงในการท า
อุตสาหกรรมท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย ถา้ท าไดม้ากกวา่ 5 % ถือวา่ดีท่ีสุดแลว้  และคุณอนนัตฯ์ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าจะอยูท่ี่ประมาณ 7-10% 
  นอกจากน้ี คุณเจนจิราฯ ไดซ้กัถามโดยอา้งอิงบริษทัผูผ้ลิตโซล่าร์(ระบุช่ือ) ในเร่ืองการผลิตและจ าหน่าย
ท่ีสามารถท าก าไรไดดี้ โดยกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯท าธุรกิจโซล่าร์ในฐานะผูผ้ลิตตั้งแต่ตน้ทาง คือ ซ้ือเวเฟอร์
เพ่ือมาผลิตเป็นแผน่เซลลแ์ละน ามาประกอบเป็นแผงเซลล ์ท าใหก้ารลงทุนในเคร่ืองจกัรตั้งตน้  ประมาณ 1,000 ลา้นบาท  
แต่ในผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีผูถื้อหุน้ระบุคือผูซ้ื้อแผน่เซลลม์าประกอบเป็นแผงเซลลเ์ท่านั้น จึงเป็นการลงทุนท่ีต่างกนั  ดงันั้น ถา้
รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจน บริษทัฯก็สามารถด าเนินการได ้  
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาผลการด าเนิน  
งาน  และอนุมติังบการเงิน  และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556  โดยลงมติในบตัรลงคะแนน
เฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการรับรองของผูส้อบบญัชี 
ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  555,352,007        เสียง ร้อยละ               100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2556  เพ่ือตั้งส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  วาระน้ีขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ  
  1.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรเพ่ือตั้งส ารองตามกฎหมาย 
       ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
       จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2556  ตามงบการเงินท่ีไดผ้า่นการสอบทานของผูส้อบ
บญัชีแลว้  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ านวน 58,671,561.02 บาท (หา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบเอด็บาท
สองสตางค)์ ไม่มีขาดทุนสะสม  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรเพ่ือตั้งส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 5  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,933,578.05 บาท  (สองลา้นเกา้แสนสามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหา้สตางค)์ 
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  2.  จดัสรรเป็นเงินปันผล อตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
       บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งน้ี คณะกรรมการฯมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตาม
นโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นคร้ังคราว โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้  เช่น  ใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ  หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
       ส าหรับในปี 2556  บริษทัฯมีผลก าไรหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้  
เป็นจ านวน 55,737,982.97 บาท (หา้สิบหา้ลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาทเกา้สิบเจ็ดสตางค)์ 
สามารถจ่ายเงินปันผลไดร้้อยละ 50  เป็นจ านวนเงิน 27,868,991.48 บาท (ยีสิ่บเจ็ดลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยเกา้
สิบเอด็บาทส่ีสิบแปดสตางค)์ ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (สองสตางค)์  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาเห็นวา่ เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนต่อบริษทัฯดว้ยดีตลอดมา  จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
(หา้สตางค)์ เท่ากบัปีท่ีผา่นมาท่ีไดจ่้ายปันผลเป็นหุน้ปันผลหุน้ละหา้สตางค์  โดยเป็นเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 
1,343,289,404 หุน้  (หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบสามลา้นสองแสนแปดหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยส่ีหุน้)   ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  (หา้
สตางค)์ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 67,164,470.20 บาท  (หกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทยีสิ่บ
สตางค)์ ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมากกวา่ก าไรสุทธิ แต่ไม่เกินจากจ านวนก าไรสะสมของบริษทัฯ  ในปี 2555 ท่ีมีอยูจ่  านวน 
175,092,839.85 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบหา้ลา้นเกา้หม่ืนสองพนัแปดร้อยสามสิบเกา้บาทแปดสิบหา้สตางค)์   ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษทัฯ ยงัไม่มีโครงการลงทุนเพ่ิมเติม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมยกมาของปี 2555 ซ่ึงไม่มีผลกระทบกบัการ
ด าเนินงานใดๆ ของบริษทัฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 พฤษภาคม  2557 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  
  คุณววิฒัน์  คูสกลุ  ไดซ้กัถามวา่ ปันผลจ่ายท่ีจ่ายจากก าไรสะสมเดิม ใชเ้ครดิตภาษีไดห้รือไม่และอตัรา
เท่าไร  ขอใหบ้ริษทัฯแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย รวมทั้งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  นอกจากน้ี ไดมี้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าวาระการ
ประชุมโดยก าหนดวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีผา่นมาและแนวโนม้ของบริษทัฯวา่
จะเป็นอยา่งไร   ส่วนวาระท่ี 3  เป็นวาระเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงิน จะเหมาะสมกวา่  โดยกรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้
ซกัถามเก่ียวกบัอตัราภาษีส าหรับปี 2555 คือ 23%  และปี 2556 คือ 20%  ส่วนขอ้เสนอเร่ืองการจดัท าวาระการประชุมขอรับ
ไวพ้ิจารณา 
  คุณววิฒัน์ฯ  ไดเ้สนอเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจ่ายปันผลโดยขอใหจ้ดัสรรเขา้ก าไรสะสมของปีก่อน และ
บริษทัฯ สามารถน าก าไรสะสมของเดิมมาจ่ายก็จะช่วยใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์จากการเครดิตภาษีมากข้ึน โดยบริษทัฯ
ไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม  เพียงแต่เป็นเทคนิควธีิการบนัทึกบญัชีเท่านั้น ขอใหห้ารือผูส้อบบญัชีก็ได ้
  คุณนารี  นอ้ยวงศ ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  ไดส้อบถาม 2 ประเด็น  เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายพนกังานจ านวน  254 ลา้น
บาท  และค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จ านวน 22 ลา้นบาท   คิดเป็น 14% ของค่าใชจ่้ายพนกังาน สูงเกินไปหรือเปล่า   และอีก
เร่ือง คือ ค่านายหนา้จ านวน 83 ลา้นบาท เป็นค่านายหนา้อะไร  โดยกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่  ค่าใชจ่้ายพนกังาน คือ ค่า
เงินเดือน  เงินรางวลั  เงินล่วงเวลา  ซ่ึงตามปกติการปรับข้ึนเงินเดือน ปีละประมาณ 7 % ส่วนค่านายหนา้ คือ ค่าตอบแทน
ผูข้ายท่ีช่วยใหเ้กิดรายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการขายงานบริการบ ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม เป็นตน้  ซ่ึงเม่ือคิดเป็นอตัราร้อยละไม่เกิน 5% ถวัเฉล่ียของยอดรายได ้
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  คุณนารีฯ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค่าท่ีปรึกษา  ขอใหช้ี้แจงวา่คืออะไร 
  ประธานฯ  ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่  ค่านายหนา้คือ Sales Commission ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติในธุรกิจทัว่ไป 
ส่วนเร่ืองค่าใชจ่้ายผูบ้ริหาร ประมาณ 8 - 9% ของผูบ้ริหารทั้งหมด ตามความเห็นถือวา่ไม่มาก  และส าหรับเร่ืองค่าท่ีปรึกษา
นั้น  บริษทัฯ ตั้งกิจการมาเกือบ 40 ปีและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  การคิดคน้พฒันาตวัสินคา้ใหแ้ตกต่างเพ่ือขายไดเ้ป็น
ส่ิงจ าเป็น   แต่การสร้างคนเพ่ือมาทดแทนท าไดค้่อนขา้งชา้ จึงจ าเป็นตอ้งมีท่ีปรึกษา และขณะน้ีบริษทัก าลงัด าเนินการใน
เร่ือง Succession Planning   นอกจากน้ี อาจจะตอ้งพิจารณาวา่จุดแขง็ของบริษทัฯจริง ๆ อยูต่รงไหนเพ่ือจะน ามาสร้างมูลค่า
ใหแ้ก่องคก์รเพ่ิมสูงข้ึน  ซ่ึงหลงัจากปรับโครงสร้างทางการเงินแลว้คาดวา่จะดีข้ึน 
  คุณนารีฯไดเ้สนอใหเ้ปล่ียนช่ือบญัชีค่านายหนา้ตามลกัษณะท่ีใชจ่้ายจริง  โดยคุณอนนัตฯ์  (CFO) ได้
ช้ีแจงวา่  การจดัท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีควบคุมอยู ่และค่าใชจ่้ายชนิดน้ีเป็นการจ่ายใหก้บับุคคลภายนอกท่ี
ท าใหเ้กิดการขายสินคา้ได ้ และช่ือบญัชีจึงเป็นค่านายหนา้มาตลอดเพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีท าใหเ้กิดรายได ้ซ่ึงค่าใชจ่้ายในช่ือ
บญัชีต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัอุตสาหกรรมแต่ละชนิด    และขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายพนกังานและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าใชจ่้าย 2 รายการ คือตามสดัส่วนของผูบ้ริหาร 8% และพนกังาน92% เม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม
อ่ืนสดัส่วนน้ีก็จะไม่เหมือนกนั  เม่ือมีการพฒันาหรือเติบโตข้ึน  ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีก็จะเพ่ิมข้ึนตามไป และเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ยอมรับได ้
  คุณลกัษณ์  จารีตเสถียร  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  ไดส้อบถามวา่ค่านายหนา้ เป็นค่าจ่ายใตโ้ตะ๊ใช่หรือไม่  โดย
ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่  การจ่ายค่านายหนา้เป็นการจ่ายตามธุรกิจ และจ่ายตามความน่าจะเป็น  ซ่ึงบริษทัฯ เป็นบริษทัฯจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่โปร่งใส  ส่วนเร่ืองช่ือบญัชีจะขอน าไปหารือกบัผูส้อบบญัชี
ต่อไป 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรร
เงินก าไรประจ าปี 2556  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย    และจดัสรรจ่ายปันผลจากก าไรสะสมเป็นเงินสด โดยลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน   อนุมติัจดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2556  เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,933,578.05 บาท (สองลา้น
เกา้แสนสามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหา้สตางค)์   และจดัสรรจ่ายปันผลจากก าไรสะสมเป็นเงินสด  ในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์  เป็นจ านวนเงิน 67,164,470.20 บาท  (หกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบบาท
ยีสิ่บสตางค)์    โดยจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  29  พฤษภาคม  2557  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  555,842,405        เสียง ร้อยละ               100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวน 10 ท่าน  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 22.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3   ดงัน้ี 
  1.  นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร  ต าแหน่ง  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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  2.  นางดารณี กนัตามระ ต าแหน่ง  กรรมการ 
3.  นางสาวอุรวณ์ี    กนกพฤกษ์ ต าแหน่ง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 
  เพ่ือใหก้ารแต่งตั้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม  ขอเชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกนอกหอ้ง
ประชุม 
  จากนั้น  ประธานฯ ไดแ้ถลงเพ่ิมเติมวา่ โดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557   ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
บุคคลทั้งสามเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกั  
เกณฑข์องส านกังาน กลต. 
  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออก
เสียง และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 
  1.  นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร  
       เห็นดว้ย  555,791,280       เสียง ร้อยละ                 99.9865 
       ไม่เห็นดว้ย                         00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                          74,500 เสียง ร้อยละ    0.0134  
  2.  นางดารณี กนัตามระ  
       เห็นดว้ย  555,791,280        เสียง ร้อยละ                 99.9865 
       ไม่เห็นดว้ย                          00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                         74,500 เสียง ร้อยละ    0.0134 
  3.  นางสาวอุรวณ์ี  กนกพฤกษ์  
       เห็นดว้ย  555,791,280        เสียง ร้อยละ                 99.9865 
       ไม่เห็นดว้ย                          00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                         74,500 เสียง ร้อยละ    0.0134 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่  บริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู ้
พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ ขอเชิญ นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เป็นผูช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแ้ถลงวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมของคณะ 
กรรมการบริษทั  รวมทั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  และเงินรางวลัประจ าปี ส าหรับปี 2557  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่
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เกิน 6,000,000.00 บาท (หกลา้นบาท) เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีทุกท่านไดท้ราบ
แลว้ 
  ทั้งน้ี  ค่าตอบแทนซ่ึงเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ  เป็นอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ีผา่นมาและเป็น
อตัราตั้งแต่ปี 2553  คือ จ านวน 4,000,000.00 บาท (ส่ีลา้นบาท)  และค่าบ าเหน็จกรรมการ รวม 10 ท่าน  จ านวน 
2,000,000.00 บาท (สองลา้นบาท)  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละปีเท่านั้น 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
6,000,000.00 บาท (หกลา้นบาท) 
  ประธานฯ ไดเ้ชิญใหท่้านผูถื้อหุน้ซกัถาม  และหากไม่มีท่านใดซกัถาม ขอเชิญลงมติในบตัรลงคะแนน
ในวาระท่ี 5  เฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  6,000,000.00  บาท  (หกลา้นบาท)    
ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย                550,533,780       เสียง ร้อยละ                 99.0407 
  ไม่เห็นดว้ย                        32,000 เสียง ร้อยละ    0.0057 
  งดออกเสียง                   5,300,000 เสียง ร้อยละ    0.9534 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ นายวนิยั วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงต่อผูถื้อ
หุน้ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้ง 
บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ส าหรับปี 2557  อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดพ้ิจารณา
เปรียบเทียบราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผา่นการเห็นชอบของส านกังาน กลต. รวม 4 
ราย  ตามรายละเอียดท่ีน าเรียนท่านผูถื้อหุน้แลว้ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  
ไดเ้สนอราคาท่ีเหมาะสมกบัผลงานท่ีไดป้ฏิบติัมาโดยเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีต ่าสุดในจ านวนผูเ้สนอราคา 4 
ราย  คือ 1,300,000.- บาท (หน่ึงลา้นสามแสนบาท)   นอกจากน้ี ผลงานการจดัท ารายงานท่ีผา่นมามีความละเอียดรอบคอบ
เป็นท่ีน่าพอใจ   จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ประธานฯขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  และหากไม่มีท่านใดซกัถาม ขอเชิญลงมติในบตัรลงคะแนนใน
วาระท่ี 6  เฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
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  มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  อนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าธรรม - 
เนียมการสอบบญัชี ส าหรับปี 2557  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท  (หน่ึงลา้นสามแสนบาท)  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย                 555,865,780       เสียง ร้อยละ               100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                         00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                          00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
   
วาระที ่7  เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่    
  คุณเพชรรัตน์  ตั้งด ารงตระกลู  จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดส้อบถามในเร่ืองอ่ืนๆ  คือ 
  1.  ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั จะเกิดผลกระทบกบับริษทัฯ  มากนอ้ยแค่ไหน  
  2.  กิจกรรม CSR ของบริษทัฯไดท้ าอะไรบา้ง ขอใหแ้ถลงดว้ย 
  3.  นโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่ของบริษทัฯ  ท่ีชดัเจนเป็นอยา่งไรท่ีมิใช่เป็นเพียงในกระดาษ 
  ส่ิงท่ีไดส้อบถาม หากมีการปฏิบติัจริงจงัผลดีจะกลบัไปยงับริษทัฯ  และผูถื้อหุน้ 
  ประธานฯไดช้ี้แจงขอ้สอบถามในเร่ืองนโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัของพนกังาน
อยูแ่ลว้  การทุจริตไม่วา่มากหรือนอ้ยไล่ออกสถานเดียว 5 บาทหรือ 50,000.- บาท โทษสถานเดียวกนั  ทั้งน้ี การท างานตอ้ง
ตรงไปตรงมา และซ่ือสตัยสุ์จริตโปร่งใส โดยเฉพาะการเป็นบริษทัจดทะเบียนซ่ึงจะตอ้งดูแลผูถื้อหุน้  การบริหารจดัการ
จะตอ้งตรวจสอบได ้ ส่วนเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั   อาจจะมีผลกระทบบา้งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม  ซ่ึงบริษทัฯ 
จะตอ้งพยายามหาตลาดใหม่ ๆ ส าหรับงานบริการบ ารุงรักษาหมอ้แปลงฯท่ีจะตอ้งเป็นงานต่อเน่ือง  ส่วนเร่ืองงานโซล่าร์ใน
ขณะน้ียงัคงตอ้งรอนโยบายของรัฐบาล 
  กรรมการผูจ้ดัการไดเ้รียนเพ่ิมเติมวา่ ส าหรับงาน CSR ท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการไปแลว้ในส่วนท่ีเก่ียว  
ขอ้งกบัโรงงาน คือ  การไดรั้บ ISO 14001 ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   และ ISO 50001 เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
การจดัการพลงังาน   นอกจากน้ี ยงัไดรั้บใบรับรองวา่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรือการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ส าหรับ CSR ภายนอกโรงงาน คือการส ารวจความคิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนรอบโรงงานในเร่ือง
ผลกระทบจากการปฏิบติั  ซ่ึงหากพบปัญหาตอ้งเร่งแกไ้ข และด าเนินการมาเกือบ 10 ปีแลว้  จากตวัอยา่งเม่ือ  5 ปีท่ีผา่นมา
เกิดผลกระทบจากฝุ่ นละอองสีพน่หมอ้แปลงฯ ท าใหเ้กิดมลพิษ  บริษทัฯไดแ้กไ้ขปรับปรุงเปล่ียนเป็นใชสี้น ้ า  ซ่ึงปัญหาก็
หมดไป   นอกจากน้ี ยงัมีการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาใหแ้ก่โรงเรียนในจงัหวดัต่าง  ๆในถ่ินทุรกนัดารอยูเ่สมอ 
  คุณวชัระ  สุขีธรรมรักษ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  ไดข้อใหน้ าเสนอขอ้เปรียบเทียบจุดอ่อนและจุด
แขง็ของบริษทัฯ วา่เป็นอยา่งไร  โดยลงรายละเอียดใหท้ราบดว้ย 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ จุดอ่อนของบริษทัฯ คือสินคา้มีราคาแพง  โดยบริษทัฯ สามารถผลิตหมอ้
แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายไดต้ั้งแต่ขนาด  30 kVA ถึง 30,000 kVA  และภายใน 2 - 3 ปีน้ีจะถึง 60,000 kVA  ส าหรับจุดแขง็
ของบริษทัฯ คือ 
  -  สินคา้คุณภาพดี มีความทนทาน  
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  -  วตัถุดิบเป็นสินคา้ใหม่ทั้งหมด  
  -  บุคลากรมีความช านาญงานสูง อายงุานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป  
  -  ค่า Loss  ต ่าสุด 
  -  มีศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ 10 แห่ง  
  -  มีระบบ Call Center  รับบริการ 24 ชัว่โมง 
  -  มีหมอ้แปลงฯส ารองเพ่ือทดแทนการใชง้านไดท้นัทีโดยเฉพาะหมอ้แปลงฯขนาดใหญ่  
  คุณวชัระฯ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ สินคา้ราคาแพงมาจากตน้ทุนอะไร  ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่  
ตน้ทุนท่ีท าใหสิ้นคา้มีราคาแพง ประกอบดว้ย 
  1.  การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง  
  2.  บุคลากรในการผลิตมีความช านาญมากกวา่ 30 ปี  
  3.  เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  
  ทั้ง 3 ขอ้น้ี จึงท าใหบ้ริษทัฯ  ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงสุด และเป็นบริษทัเดียวในประเทศท่ีมีการรับ  
ประกนัคุณภาพถึง 10 ปี   
  ประธานฯ  ไดส้รุปวา่  ถึงแมจ้ะมองวา่ราคาเป็นจุดดอ้ย  แต่ส่ิงท่ีบริษทัฯตอ้งท าต่อคือพยายามผลกัดนัให้  
ราชการทุกภาคส่วนใชสิ้นคา้ดีมีคุณภาพมากข้ึน   
 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอความเห็นใดๆ ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และกล่าวปิดการ
ประชุม 

   
ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
 
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม  
                                                                            (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง)  
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                              (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ)  
 
 
 
 
 




