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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 8 
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากดั (มหาชน)   

  วนัพฤหัสบดที ี   เมษายน   
ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

............................. 
 
เริมประชุมเวลา .  น. 
 
  นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ  ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม  
แถลงวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ระบุวา  “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มา
ประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด    และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม” 
  จํานวนผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมเม่ือวันศุกรที่ 13  มีนาคม  
2558    รวมท้ังส้ิน 8,344 ราย   รวมเปนจํานวนหุนท่ีถือ 1,343,289,404  หุน  ขณะน้ีมีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง 
จํานวน 98 ราย  และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 67 ราย  รวมจํานวนท้ังหมด 165 ราย  รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งส้ิน  
503,374,800  หุน  คิดเปนรอยละ 37.4733  ซึ่งมากกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด   ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558    เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ    
  กอนจะเริ่มการประชุม  ขอแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯท่ีเขาประชุม ดังน้ี 
  1.  นายวิชิต  แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวินัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายพิทักษ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 

  4  นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  5.  นางสาวอุรวี  กนกพฤกษ กรรมการ 
  6.  นายปริญญา    นาคฉัตรีย กรรมการ 
  7.  นายวิวัฒน  แสงเทียน  กรรมการ 
  8.  นายดนุชา  นอยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       และกรรมการผูจัดการ 
  9.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
                                                                     สายการเงิน 
  10.  นางดารณี  กันตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 
       สายงานบริหารท่ัวไป  

เอกสารแนบ  
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  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ  นายดนุชา  นอยใจบุญ  กรรมการผูจัดการ  เพ่ือแนะนํากติกาใหผูถือหุนทราบ 
โดยกรรมการผูจัดการไดกลาวแนะนําท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คือ คุณนิติ  ยิ้มแยม  จากสํานักกฎหมายเทพนิติ และ
คุณสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   
  จากน้ันไดแนะนํากติกาในเร่ืองการอภิปรายซักถาม โดยขอใหทานผูถือหุนที่ตองการสอบถามโปรดยก
มือขึ้นพรอมแนะนําตัว ชื่อ-สกุล สถานะการถือหุน   แลวจึงอภิปรายซักถามในเน้ือหาตามวาระน้ัน ๆ 
      สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนน ยังคงปฏิบัติเหมือนปกอน ๆ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว คือในกรณีทานผู
ถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ในแตละวาระขอใหกาเคร่ืองหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนน โดยจะนําคะแนนเสียง
ที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวา
เปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ  และจะประกาศผลรวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ 
  ในวาระการเลือกต้ังกรรมการคงปฏิบัติเชนเดียวกับปที่ผานมา  ตามหลักเกณฑคือ 1 หุนเทากับหนึ่งเสียง   
การออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคลหรือรายคณะก็ได  และการลงมติแตละคร้ังผูถือหุนจะตองออกเสียงดวยคะแนน
ที่มีทัง้หมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดไมได  ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนใหใชเสียงขางมาก  หากคะแนน
เสียงเทากันใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
  สําหรับการประชุมในคร้ังน้ี ขอเสนอใหออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละ
หนึ่งคนดวยคะแนนท้ังหมดของทานผูถือหุนในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการแตละคน    มีผูใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม   
หากไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน เปนอันตกลงตามน้ี  ซึ่งไมมีทานผูถือหุนคัดคาน จากน้ันกรรมการผูจัดการไดกลาวเชิญทาน
ประธานฯ เพื่อดําเนินการประชุม 
   
วาระท ี  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 
  ประธานฯ แจงวา  บริษัทฯไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/ 2557   ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่  30  เมษายน  2557   ใหแกทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมไปลวงหนาแลว   ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว  มีผูถือหุนทานใดจะแกไขบาง   
  คุณเจนจิราฯ ผูถือหุน  ขอแกไขนามสกุล  ที่ถูกตองคือ  เจนจิรา  สมบัตเิจริญวงศ 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและขอแกไขเพิ่มเติม   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแกไขตามขอเสนอของผูถือหุน และลงมติในบัตรลงคะแนน
สําหรับผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 มตทิีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557  เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2557 ดังน้ี 
  เห็นดวย  505,028,900        เสียง รอยละ                99.9990 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง            5,000 เสียง รอยละ    0.0009 
   
วาระท ี  พิจารณาผลการดําเนินงาน  และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี  

31  ธันวาคม  2557 
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  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานและช้ีแจงรายละเอียดแกทานผูถือหุน 
    กรรมการผูจัดการ ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแกผูถือหุน โดย
แสดงผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหวางป 2557 และ 2556 ซึ่งสรุปดังน้ี 
 
 ผลการดําเนินงาน                                    ป 2557                ป 2556 
  -  รายไดจากการขายสินคา (ลานบาท)              1,802.32              1,740.70   
  - รายไดจากการใหบริการ (ลานบาท)                  231.30                 205.29      
  -  รายไดจากการจําหนายไฟ (ลานบาท)                     15.53                   11.96   
  -  กําไรข้ันตน (ลานบาท)                     607.15                 590.22    
  -  กําไรสุทธิ (ลานบาท)                      124.14                   58.67    
  โดยสรุปรายไดรวมสําหรับป 2557 จํานวน 2,049 ลานบาท  ซึ่งรายไดเพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณ 5 %    
กําไรข้ันตนเพิ่มข้ึนประมาณ 3%    และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 114% 
  ฐานะทางการเงิน                          ป 2557                  ป 2556  
  -  สินทรัพยรวม (ลานบาท)                     2,259.13               2,090.77 
  -  หนี้สินรวม (ลานบาท)                                                940.65                   829.26 
  -  สวนของผูถือหุน (ลานบาท)                                  1,318.48                1,261.50 
                          -  ทุนจดทะเบียนชําระแลว (ลานบาท)                             1,074.63                1,074.63 
            จากขอมูลจะเห็นไดวาสินทรัพยรวมและหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึนไปในทางที่สอดคลองกัน คือเมื่อยอดขายเพิ่ม 
ลูกหนี้การคาก็เพ่ิมข้ึนตาม แตจะสูงกวาปกอน ทั้งน้ี ในชวงปลายปมีการสงสินคางานโครงการขนาดใหญและงานราชการ 
ซึ่งตองรอเก็บเงิน จึงมีผลใหลูกหนี้การคาสูงข้ึน สําหรับสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน สวนทุนชําระแลวเทากัน เนื่องจากในชวง
ปลายป 2556 มีการเพิ่มทุน   

  อัตราผลตอบแทนที่สําคัญ   ป 2557                  ป 2556  
 -  อัตรากําไรข้ันตน (%) 29.63                    30.14 

 -  อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 6.06                       3.00 

 -  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)                   5.71                       3.51 

 -  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)               9.62                       5.65 

 เนื่องจากในชวงตนปยังมีวิกฤติทางการเมืองทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม 
บริษัทฯ ไดพยายามเรงรัดหางานโครงการใหญๆ จากภาคเอกชน จึงมีผลใหยอดรายไดไมลดลงจากปกอน  เพียงแต  Margin 
อาจจะตางกันเล็กนอย สวนอัตราผลตอบแทนอื่นๆ มีอัตราเพ่ิมขึ้นไปในทิศทางท่ีดีในสวนของกําไรสุทธิตอหุน เพิ่มข้ึนจาก 
0.068 บาท เปน 0.092 บาท และมูลคาตามบัญชีตอหุนเพิ่มข้ึนเปน 0.98 บาท สรุปผลการดําเนินงานในป 2557 ดีขึ้นกวาเดิม 
และกรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

  คุณอภิชาต ไมแจงนามสกุล   ผูถือหุนรายยอย  ไดซักถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน จาก Net Profit  ที่
เพิ่มข้ึนจาก 3% เปน 6%  ในขณะท่ี Gross Profit ตางกันไมมาก  ขอทราบวามีรายการใดท่ีทําใหกําไรเพิ่มข้ึน 3% ซึ่ง CFO 

(คุณอนันตฯ) ไดเรียนใหทราบวา โดยขอเท็จจริงผลกําไรในป 2556 และ 2557 คอนขางใกลเคียงกัน  แตในป 2556 บริษัทฯ
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มีรายการปรับโครงสรางหน้ี มีคาใชจายบางรายการท่ีตัดออกเปนรายการพิเศษจึงมีผลดังท่ีทราบ และไดแถลงไวแลวในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ีผานมา 
  คุณเจนจิราฯ ไดกลาวขอบคุณเร่ืองการเผยแพรขาวสารของบริษัทฯ ทําใหไดรับทราบความเคล่ือนไหว  

แตขอเรียนถามวาแนวโนมการฟนตัวของธุรกิจจะเปนอยางไร เพราะจากการติดตามขาวทางหนังสือพิมพทันหุน โดยคุณ
ดนุชาฯ แจงวา ในป 2558 บริษัทฯ จะมีกําไรแบบกาวกระโดด และในเวลาตอมาจากกรุงเทพธุรกิจโดยคุณเกียรติพงศฯ แจง
วารายไดของบริษัทฯ อาจจะทรงตัวสําหรับในปนี้ ซึ่งเปนขาวไปในทิศทางท่ีตรงกันขาม ทําใหราคาหุนตก จึงขอทราบ
ขอเท็จจริงวาเปนอยางไร 
 กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา การนําเสนอขาวของสื่อ อาจจะเขาใจคลาดเคล่ือนในสิ่งท่ีใหขาวไปได จึง
ขอเรียนชี้แจงใหทานผูถือหุนไดทราบในเรื่องแนวโนมของธุรกิจดังน้ี 

  -  ธุรกิจหมอแปลงไฟฟา ตามท่ีประมาณการไว คือเพิ่มยอดขายและงานบริการบํารุงรักษาจากป 2557  
ประมาณ 10%   ตัวเลขจะเทากับจํานวน 2,250 ลานบาท    

  -  ธุรกิจที่จะเพิ่มข้ึนนอกจากหมอแปลงฯ คืองานผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ไดรายงานเบื้องตนให
ทราบแลววา ทางกระทรวงพลังงานไดสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับหนวยราชการและสหกรณ
การเกษตรประมาณ 800 เม็กกะวัตต  โดยเปนขาวต้ังแตชวงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 มาถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 ตามท่ี
ไดใหสัมภาษณเนื่องจากคาดการณวาถากระทรวงพลังงานออกเปนระเบียบปฏิบัติเสร็จเรียบรอย บริษัทฯ คาดวาจะสามารถ
สรางงานไดประมาณ 40 เม็กกะวัตต แบงเปน 2 งาน คือ 

       1. ลงทุนสรางโรงไฟฟา ขนาด 20 เม็กกะวัตต เพื่อจําหนายกระแสไฟใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยรับรูรายไดในป 2559    
            2. รับจางงานออกแบบและกอสราง (EPC = Engineering Procurement & Construction) ขนาด 20 
เม็กกะวัตต  พรอมกับจําหนายแผงเซลล   มูลคางานประมาณ 1,200 ลานบาท 

        ทั้ง 2 รายการประมาณราคา 50-60 ลานบาท/เม็กกะวัตต  ดังน้ัน การลงทุนสรางโรงไฟฟาฯ และขาย
กระแสไฟ ขนาด 20 เม็กกะวัตต ประมาณ 1,200 ลานบาท จะรับรูรายไดในปหนา  กับอีกงานคือรับจางกอสรางอีก 20 เม็ก
กะวัตต    ซึ่งเปนแนวโนมของธุรกิจที่ไดคาดการณไว  แตจะเรียนใหทราบเพิ่มเติมวา  นับแตเดือนกุมภาพันธจนถึงปจจุบัน 
ยังไมมีประกาศใด ๆ จากกระทรวงพลังงาน  ดังน้ัน โครงการอาจลาชาจนทําใหไมสามารถรับรูรายไดในปนี้  
  สวนงานหมอแปลงไฟฟาท่ีเรียนไววาจะเพิ่มยอดขายน้ัน นับแตมีการปฏิวัติรัฐประหาร งบประมาณของ
ราชการไดชะลอไป หลังจากประมูลงานไปแลวในเดือนกุมภาพันธ ณ วันน้ียังไมมีการลงนามสัญญา เนื่องจากงบประมาณ
ป 2557 ยังไมมีการเบิกจาย แตคาดวาเดือนพฤษภาคมน้ีคงจะดําเนินการตอได สวนงบประมาณ ป 2558 อาจจะทยอยตามมา 
  คุณดุสิต ไมไดแจงนามสกุล  ผูถือหุนรายยอย  ไดสอบถามวา หากบริษัทฯไมไดงาน 40 เม็กกะวัตต จะมี
ผลตอรายไดในปนี้มากนอยอยางไร โดยกรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามวา ในกรณีที่ไมไดงานนี้ (worse case) บริษัทฯ 
ก็ยังมีงานหมอแปลงฯ ที่เพิ่มข้ึนอีก 10% เพราะธุรกิจหมอแปลงฯ มีการเติบโตทุกปประมาณ 8-10% สวนงานโรงไฟฟา
เซลลแสงอาทิตย  ถามีระเบียบปฏิบัติแลวคาดวาไดงานแนนอน 

  คุณวิทยา พันธุชนะวาณิช ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามรายการทางบัญชีของบริษัทฯ กับบริษัทยอยใน
หลายประเด็น โดยฝายบริหารไดชี้แจงและสรุป ดังน้ี 
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 1.  รายการลูกหนี้การคาและอ่ืนๆ ในป 2556 จํานวน 13.7 ลานบาท ตั้งเปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  แตใน
ป 2557 ไมมีรายการน้ี ไมทราบวาคืออะไร  โดยฝายบัญชีเปนผูชี้แจงวา มีการชําระในป 2557รายการนี้จึงไมมีอยูในป 2557
 2.  ดอกเบี้ยคางรับป 2556 ประมาณ 8.0 ลานบาท ในป 2557 เพิ่มข้ึนเปน 19.0 ลานบาท สาเหตุจากอะไร    

โดย CFO  ไดช้ีแจงวา  เปนดอกเบี้ยที่เกิดจากบริษัทยอยไดกูยืมเงินจากบริษัทแม ตั้งแตป 2556 เปนจํานวน 189 ลานบาท  
ซึ่งบริษัทฯจําเปนตองคํานวณดอกเบี้ยตามระเบียบของกรมสรรพากร  

 3. จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวรจํานวน 23 ลานบาท คือ
อะไร  โดย CFO  ชี้แจงวา เกิดจากบริษัทยอยไดจําหนายเครื่องจักรใหแกบริษัทแม ในป 2556  และในกรณีเครื่องจักรที่ซื้อ
มาแลวหากไมมีการเคลื่อนไหวหรือใชงานใดๆ มันจะมีการเส่ือมคา(ดอยคา) ซึ่งทางผูสอบบัญชีจะตองตีราคาทรัพยสินโดย
การประเมินราคาทุกป  เชน ระบบไฟฟา เมื่อไมมีการใชงานราคาก็จะลดลง รวมถึงราคาท่ีดินจะตองประเมินราคาเชนกัน 
ซึ่งจะตองเปนราคาสุทธิโดยหักคาใชจายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมด เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ซื้อไดรวมคาใชจายเปนราคารวมทั้ง 
หมดจึงตองหักออก ดังน้ัน การดอยคาสินทรัพยถาวร จํานวน 23 ลานบาท คือรายการที่กลาวมานี้ คือทรัพยสินลดลง 23 
ลานบาท 

 คุณเจนจิราฯ ไดสอบถามเก่ียวกับ Back log สําหรับป 2558 และงาน Solar จะเกิดในปนี้หรือไม โดย
กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา  Back log  ณ สิ้นเดือนนี้ประมาณ 700 ลานบาทเฉพาะหมอแปลงไฟฟา สวนงาน Solar  ขึ้นอยู
กับสวนราชการเพราะนอกเหนือการควบคุม  บริษัทฯก็อยากใหเกิดโดยเร็วเชนกัน แตกระทรวงพลังงานไดประกาศเล่ือน
กําหนดการขายไฟออกไปอีก 6 เดือน เทาท่ีทราบขาววามีการประชุมเม่ือวันศุกรที่ 24 ที่ผานมา อาจจะไดทราบประกาศใน
เร็วๆ นี้ 
 ผูถือหุนไมไดแจงช่ือ ไดสอบถามรวม 2 ประเด็นคือ 

 1.  หลังการประกาศของทางราชการ บริษัทฯ จะใชเวลาเทาไรถึงไดงาน และขั้นตอนมีอะไรบาง 

 2.  บริษัทฯ มีความชํานาญในเรื่องหมอแปลงไฟฟา คิดอยางไรจึงมาทํา Solar และมทีีมงานท่ีเตรียมไวกี่ป
แลว 
 กรรมการผูจัดการไดกลาวเชิญ ดร.วิวัฒนฯ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทยอยตั้งแตป 2549   
ซึ่งดร.วิวัฒนฯ ไดเรียนใหทราบวา โดยขอเท็จจริงเราทํามา 10 ปแลวในเบื้องตนเรามีโรงงานผลิตแผงเซลล ผลิตเซลลดวย
ตัวเอง เราสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนรายแรกๆ กอนรายอื่น เปนโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ปราจีนบุรี ทํา Solar Roof 

Top บนหลังคาโรงงานสามารถจําหนายกระแสไฟได adder 8.- บาท และ Solar Roof  ที่  Energy Complex  บริษัทฯ ทํา 
EPC ทั้งหมด แตเน่ืองจากบริษัทฯ มีปญหากับสถาบันการเงินทําใหตองหยุดชะงักไป ตอนนี้เราพรอมท่ีจะกลับมาทําใหม
แลวถาไดงาน 20 เม็กกะวัตต ประมาณ 1,000 ลานบาทเศษ ซึ่งไดมีการเจรจากับสถาบันการเงินไวแลว  สวนคําถามขอแรก
ขอเรียนวา  กระทรวงพลังงานไดออกประกาศมาเม่ือเร็ว ๆ นี้แตเปนเพียงหลักการกวางๆ สวนที่รออยูคือระเบียบปฏิบัติที่
เปนรายละเอียดชัดเจน เนื่องจากเปนโครงการของสวนราชการและสหกรณการเกษตร แตไมมีรายละเอียดวาหนวยไหน 
ปริมาณเทาไร จึงตองรอตรงนั้น เมื่อประกาศแลวคาดวาใชเวลาไมเกิน 2 เดือน  ซึ่งไดมีการพูดคุยกับหนวยราชการท่ีมีความ
พรอมบางแลว   
 คุณเจนจิราฯมีความเห็นวา ขอมูลที่ใหมายังไมสอดคลองวาป 2558 จะมีกําไรกาวกระโดด  ซึ่งกรรมการ-
ผูจัดการช้ีแจงวา  ตอนใหขาวคาดวาจะไดงานจากการรับจางสรางโรงไฟฟาพรอมจําหนายเซลล ขนาด 20 เม็กกะวัตต มูลคา
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งานประมาณ 1,200 ลานบาท  Margin 8 - 10%  คือกําไร 120 ลานบาท  ในป 2557 มีกําไรประมาณ 120 ลานบาท  ถาไดงาน 
10% ของ 1,200 ลานบาทก็ถือวาเปนการกาวกระโดดแลว 

  ประธานฯไดกลาวเสริมวา ทุกบริษัทฯ มีการทําแผนธุรกิจ มีการประมาณการรายได รายจาย รวมถึงแนว 
โนมรายไดเพ่ิมเติม บรษัิทฯ ก็ทําแบบนี้ ถาทานผูถือหุนถามแบบนี้ก็เปนเหมือนกันทุกแหง ซึ่งทานตองเชื่อมั่น เรามี
ความสามารถแนนอน  ตอนนี้ก็ถือไดวามีความพรอมท้ังบุคลากร  เงิน  เทคโนโลยี  เพียงแตรอประกาศเทาน้ัน 

  คุณฐิติพงศ  โสภณอุดมพร  ใหความเห็นวา  หมอแปลงฯ ของบริษัทฯ ไมเปนรองใคร  แตที่ยังกังวล คือ 
Solar  ซึ่งเคยซวดเซ แตจะกลับมาทําอีก ตอนนี้เปนอยางไรจะสูไดไหม ตอนที่แผงเซลลจากจีนเขามาทําการทุมราคาทําให
เราไมสามารถแขงขันไดแลวตอนนี้จะกลับมาไดหรือยัง   อีกประการคือสวนใหญมีการซ้ือแผงเขามาติดต้ัง  แตเราผลิตแผง
เอง ศักยภาพเราเปนอยางไร และเราพรอมจะแขงท้ังเทคนิคและราคาหรือยัง  โดย ดร.วิวัฒนฯ ไดชี้แจงวา ในเรื่องเทคนิคเรา
สูได จากตัวอยางโรงไฟฟาท่ีปราจีนบุรี เวลาผานมาแลว 5 ปยังไมมแีผงเสียหายแมแตแผงเดียว และตองเรียนวา ถาเปน
โครงการภาครัฐจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีขอกําหนดในกรณีที่มีผูผลิตเกิน 3 ราย
และได มอก. จะตองใชของในประเทศเทาน้ัน  และขณะนี้มีผูผลิตตามขอกําหนด 4 ราย ดังน้ัน การประมูลกับราชการไม
นาจะเปนปญหา แตสําหรับเอกชนทั่วไปคงบังคับไมไดขึ้นอยูกับผูใชที่ตองรับความเส่ียงเอง หรือของที่มีคุณภาพก็มีแต
ราคาก็ไมตางจากของเรา สวนในเรื่องการผลิตแผงเซลลนั้น เราทํามากอนแลวจึงมาต้ังโรงงาน ตั้งแตป 2547 การเขาตลาด
หลักทรัพยฯก็เพื่อมาทําโรงงานผลิตเซลลนั่นเอง และขณะน้ีคณะกรรมการฯไดอนุมัติใหซื้อเคร่ืองจักรเพื่อผลิตแผงเซลล
เพิ่ม  โดยตั้งเปาการผลิตปละ 50 เม็กกะวัตต เปนเครื่องจักรจากญี่ปุน 
  คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย ไดสอบถามเก่ียวกับขั้นตอนของทางกระทรวงพลังงาน ในชวงแรกก็มาเรง 
รัดแตแลวก็เลื่อนเวลาออกไป นี่คือขั้นตอนของทางราชการ  ถาเราประมูลงานไดและทํางานรวมกันแลว การเบิกจายกับทาง
ราชการมีขั้นตอนซึ่งจะลาชาและจะสรางความเสียหายใหแกบริษัทฯ ได บริษัทฯ จะใหความเช่ือมั่นไดหรือไมวาจะไมมี
ปญหา อีกประเด็นคือ การซื้อเคร่ืองจักรใหม แสดงวาการผลิตนาจะเต็มกําลังแลว การซื้อเพิ่มคิดวาจะใชคุมหรือไม จะเปน
ภาระของบริษัทแมหรือไม และตองกูเงินหรือไม โดยกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา การลงทุนสรางโรงไฟฟาและขาย
กระแสไฟใหการไฟฟาสวนภูมิภาค มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนไมซับซอน คือการจดมิเตอรในแตละเดือน การไฟฟาฯ มาตรวจ  
จากนั้นวางบิลและจายเงินคากระแสไฟใหบริษัทฯ เดือนตอเดือน เปนเวลา 25 ป คาดวาไมนาจะมีปญหาเพราะที่ผานมา
โรงไฟฟาฯท่ีปราจีนบุรีก็ไปวางบิลทุกเดือนไมมีลาชาเงินไมสูงมาก  สําหรับเครื่องจักรใหมที่สั่งซื้อนั้น เนื่องจากกําลังการ
ผลิตในปจจุบันผลิตแผงเซลลไดประมาณ 12 เม็กกะวัตต โดยผลิตตัวเซลลขนาด 25 เม็กกะวัตต สวนที่ไดรับ มอก. คือโรง
ทําแผงเซลล กําลังการผลิต 12 เม็กกะวัตต ถากระทรวงพลังงานออกประกาศใหใชแผงในประเทศ เราตองขายแผง ซึ่ง
ขณะน้ีมีผูผลิตรวม 4 ราย  ก็จะทํางานไดเพียง 1 สวน อีก 800 เม็กกะวัตตก็ไมสามารถทําไดทัน ในโรงงานผลิตไดเพียง 12 
เม็กกะวัตตไว สําหรับใชเองก็หมดแลว ซึ่ง ณ วันน้ีก็รับงานมาบางจากกระทรวงพลังงาน จํานวน 1 - 2 เม็กกะวัตต จึง
จําเปนตองซ้ือเครื่องจักร  ซึ่งมีราคาประมาณ 11 ลานบาท และใชวิธีการเชาซ้ือ   

  คุณเจนจิราฯ ไดซักถามราคาตอ 1 เม็กกะวัตต โดยกรรมการผูจัดการแจงวา โดยปกติ เฉพาะคาแผงเซลล 
1 เม็กกะวัตตราคาประมาณ 30 ลานบาท 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนิน 
งาน  และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2557  โดยลงมติในบัตรลงคะแนน
เฉพาะทานผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
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 มตทิีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และอนุมัติงบการเงินที่ผานการรับรองของผูสอบบัญชี สําหรับป 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557    ดังน้ี 
  เห็นดวย  505,590,749       เสียง รอยละ                 99.9990 
  ไมเห็นดวย            5,000 เสียง รอยละ    0.0009 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 
วาระท ี   พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2557  เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล 
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการช้ีแจงรายละเอียดใหแกผูถือหุน 
  กรรมการผูจัดการแถลงวา  วาระน้ีขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเปน 2 กรณี คือ 
  1.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเพ่ือตั้งสํารองตามกฎหมาย 
       ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุน
สํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
       จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2557  ตามงบการเงินที่ไดผานการสอบทานของผูสอบ
บัญชีแลว  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 124,136,612.25 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันหกรอยสิบ
สองบาทย่ีสิบหาสตางค)  ไมมีขาดทุนสะสม  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเพ่ือตั้งสํารองตามกฎหมายไม
นอยกวารอยละ 5  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,206,830.61 บาท  (หกลานสองแสนหกพันแปดรอยสามสิบบาทหกสิบเอ็ด
สตางค) 
   
  2.  จัดสรรเปนเงินปนผล อัตราหุนละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค) 
       บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งน้ี คณะกรรมการฯมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุน  เชน  ใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู  ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ  หรือปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ 
       สําหรับในป 2557  บริษัทฯมีผลกําไรหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแลว
เปนจํานวน 117,929,781.64 บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสองหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค) 
สามารถจายเงินปนผลไดรอยละ 50  เปนจํานวนเงิน 58,964,890.82 บาท (หาสิบแปดลานเกาแสนหกหม่ืนสี่พันแปดรอยเกา
สิบบาทแปดสิบสองสตางค)     
        คณะกรรมการฯไดพิจารณาเห็นวา เพื่อเปนการตอบแทนแกผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนตอบริษัท 
ดวยดีตลอดมา  จึงเห็นสมควรจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค) โดยบริษัทฯจะจายปนผลใหแกผูถือหุน
จํานวน 1,343,289,404 หุน  รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน  94,030,258.28  บาท (เกาสิบสี่ลานสามหม่ืนสองรอยหาสิบแปด
บาทย่ีสิบแปดสตางค)  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22  พฤษภาคม  2558 
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        ประธานฯ ไดกลาวเชิญทานผูถือหุนซักถาม 
        ผูถือหุนไมไดแจงนาม  ไดซักถามวาเก่ียวกับการจายเงินปนผล โดยสรุปดังน้ี 
        1.  เงินปนผลจายจากกําไรในปนี้หรือจายจากกําไรสะสมซึ่ง CFO ชี้แจงวาจายจากกําไรของปนี้ 
        2. บริษัทฯมีแผนจะนํากําไรสะสมมาจายปนผลหรือไม  โดย CFO แจงวา ปที่แลวมีรายการปรับ
โครงสรางหน้ี มีคาใชจายรายการพิเศษตัดจายทําใหกําไรเหลือนอย แตบริษัทฯตองการตอบแทนผูถือหุน จึงไดใชกําไร
สะสมจายปนผลใหแกผูถือหุนในปที่แลว  ปนี้จึงปฏิบัติตามนโยบายปกติ 

        3.  บริษัทฯ มี BOI  หรือไมและเหลือกี่ป  โดย CFO ไดช้ีแจงวา  ในเรื่อง BOI มีอยูในสวนคาไฟโดย 
phase แรก ขนาด 0.6 เม็กกะวัตต  และสรางเพิ่มอีก เปน 1.2 เม็กกะวัตต  สิทธิ BOI สําหรับ phase แรกใชสิทธิไปแลว 5 ป 
คงเหลืออีก 3 ป  สวน phase ที่ 2  เริ่มใช 1 ปคงเหลืออีก 7 ป 
        คุณศุภกรฯ ไดเสนอแนะการจัดทําวาระการจัดสรรกําไรเพื่อจายปนผลในปตอไป ควรชี้แจงวา เงิน
ปนผลจายจากกําไรที่มีอัตราภาษีกี่เปอรเซ็นต  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการคิดคํานวณเรื่องภาษีจาย  
และควรจะใชกําไรท่ีมีอัตราภาษีสูงสุดมาจายปนผลใหหมดกอน เพื่อเปนประโยชนแกผูถือหุน ซึ่งเปนตัวเลขทางบัญชีเทา 
นั้นไมกระทบ Cash flow ของบริษัทฯ 

        CFO ไดช้ีแจงวา ในสวนของกําไรสะสมน้ัน ในป 2554 บริษัทฯไดลางผลขาดทุนสะสม และลด
ราคา par   คงเหลือกําไรในป 2555  มีสิทธิใชอัตราภาษีรอยละ  23   และอัตรารอยละ 20 ในป 2556 กับ 2557 ซึ่งเปนอัตราท่ี
คอนขางใกลเคียง ระหวาง 20%  กับ  23%   สวนขอเสนอของทานผูถือหุนจะดําเนินการใหชัดเจนในปถัดไปครับ 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินกําไรประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และจัดสรรจายปนผลจากกําไรสุทธิเปนเงินสด ในวันที่ 22  พฤษภาคม  
2558   โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะทานท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มตทิีประชุม  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,206,830.61 บาท (หกลานสอง
แสนหกพันแปดรอยสามสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค) และจัดสรรจายปนผลจากกําไรสะสมเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.07 
บาท (เจ็ดสตางค) เปนจํานวนเงิน 94,030,258.28 บาท  (เกาสิบสี่ลานสามหม่ืนสองรอยหาสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค)    
โดยจายเงินปนผลในวันที่  22  พฤษภาคม  2558  ดังน้ี 
  เห็นดวย  505,951,597        เสียง รอยละ               100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 
วาระท ี4  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2558 
  ประธานฯ ไดแถลงวา  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 22.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  กรรมการตองออกจากตําแหนง จํานวน 1 ใน 3  ดังน้ี 

1.  นายพิทักษ   ไชยเจริญ  ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ 
  กรรมการตรวจสอบ 
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 2.  นายดนุชา  นอยใจบุญ ตําแหนง   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 3.  นายวิวัฒน  แสงเทียน ตําแหนง   กรรมการ  
  เพื่อใหการแตงต้ังเปนไปอยางโปรงใสและยุติธรรม จึงขอเชิญกรรมการผูมีสวนไดเสียออกนอกหอง
ประชุม 
  จากน้ัน ประธานฯไดแถลงเพิ่มเติมวา โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2558   ไดมีมติใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง เนื่องจาก
บุคคลทั้งสามเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามตามหลัก 
เกณฑของสํานักงาน กลต. 
  จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคลเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออก
เสียง และขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม  
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
 มตทิีประชุม   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมัติใหแตงต้ังกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ดังน้ี 
  1.  นายพิทักษ   ไชยเจริญ 
       เห็นดวย              505,951,197        เสียง รอยละ                99.9999 
       ไมเห็นดวย                              00 เสียง รอยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                            400 เสียง รอยละ    0.0000 
  2.  นายดนุชา   นอยใจบุญ 
       เห็นดวย               504,758,097        เสียง รอยละ                 99.7641 
       ไมเห็นดวย                   1,193,100 เสียง รอยละ    0.2358 
       งดออกเสียง                             400 เสียง รอยละ    0.0000 
  3.  นายวิวัฒน   แสงเทียน 
       เห็นดวย               505,951,197        เสียง รอยละ                 99.9999 
       ไมเห็นดวย                               00 เสียง รอยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                             400 เสียง รอยละ    0.0000 
 
วาระท ี   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
  ประธานฯ ไดแถลงวา  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผู
พิจารณาเร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ขอเชิญ นายพิทักษ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
เปนผูชี้แจงตอผูถือหุน 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแถลงวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมของคณะ 
กรรมการบริษัท  รวมทั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  และเงินรางวัลประจําป สําหรับป 2558  
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เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 6,000,000.00 บาท (หกลานบาท) เทากับปที่ผานมา ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนที่ทุกทานไดทราบแลว 
  ทั้งน้ี คาตอบแทนซ่ึงเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เปนอัตราต้ังแตป 2553 คือ จํานวน 
4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท) และคาบําเหน็จกรรมการ รวม 10 ทาน จํานวน 2,000,000.00 บาท (สองลานบาท)  โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละปเทาน้ัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดคํานึงถึงผลตอบแทนตอผูถือ
หุน พนักงาน และคณะกรรมการ เพื่อใหผลประโยชนทุกฝายกลมกลืนกัน โดยไมมีการเพิ่มคาตอบแทนแตอยางใด 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 เปนจํานวนรวมทั้งส้ินไมเกิน 
6,000,000.00 บาท (หกลานบาท) 
  ประธานฯ ไดเชิญใหทานผูถือหุนซักถาม  และหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระท่ี 5  เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
  คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  ไดสอบถามวา สรุปแลวอัตราคาตอบแทนมีการปรับเพิ่มข้ึนหรือไม เพราะ
ไมมีตัวเลขเปรียบเทียบใหพิจารณา โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดเรียนวาคาตอบแทนเทา 
กับปที่แลวไมไดปรับเพิ่ม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
 มตทิีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน  6,000,000.00  บาท (หกลานบาท)    
ดังน้ี 
  เห็นดวย                505,946,297       เสียง รอยละ                 99.9989 
  ไมเห็นดวย                               00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                          5,400 เสียง รอยละ    0.0010 
  
วาระท ี   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงตอผูถือ
หุน 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แตงต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง   เนื่องจากไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา  มีผลงานดานการตรวจสอบเปนที่นาพอใจ  และการ
จัดทํารายงานมีความละเอียดรอบคอบ ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ กลต.อยางเหมาะสม มีรายช่ือผูสอบ
บัญชี ดังน้ี 
  1.  คุณสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  ทะเบียนเลขที่  2982 
  2.  คุณสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ทะเบียนเลขที่  5599 
  3.  คุณสุภาภรณ  มั่งจิตร  ทะเบียนเลขที่  8125 
  สําหรับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 2558  เปนจํานวนเงิน  1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหา
แสนบาท)   จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
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  ประธานฯ ไดกลาวเชิญทานผูถือหุนซักถามและหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระท่ี 6  เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
  คุณศักดิ์ชัยฯ ไดซักถามใน 2 ประเด็นหลัก  และประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูชี้แจงดังน้ี 
  1.  คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน 1,500,000.- บาท เปนจํานวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา  โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 200,000.- บาท 
 2. คาธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึน จากการทํางานเพ่ิมข้ึนหรือมีการตั้งบริษัทยอยเพิ่มข้ึน ซึ่งประธานคณะกรรม- 
การตรวจสอบ ไดชี้แจงวา เนื่องจากผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบงานมากข้ึนตามมาตรฐานทางบัญชีที่เพิ่มข้ึนอีก 55 ฉบับ ซึ่ง
ตองใชเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ทั้งน้ี ตามขอเสนอราคาเดิมมากกวาน้ีและไดมีการตอรองแลว และจากการเทียบเคียง
ราคาของผูสอบบัญชีรายอื่นตามขอเสนอในปที่แลว คาธรรมเนียมก็ยังสูงกวารายนี้ 
  คุณศุภกรฯ ไดสอบถามวาบริษัทสอบบัญชีฯมีระบบควบคุมภายในองคกรอยางไร เพราะผูสอบฯ ได
เห็นงบการเงินกอน แนใจไดอยางไรวาไมใชขอมูลภายใน (Insider) โดยคุณสุวิมลฯ ไดเรียนช้ีแจงวา ทุกๆ ตนป ผูสอบบัญชี
จะตองรายงานความเปนอิสระและการถือหุนรวมทั้งบุคคลใกลชิด  ถาเปนผูสอบท่ีไมไดเซ็นงบในตลาด จะตองรายงานวามี
การรบังานสวนตัวจํานวนเทาใดซึ่งมีระเบียบชัดเจน แตสําหรับผูสอบท่ีเปนหุนสวนและเปนผูเซ็นงบในตลาดจะไมสามารถ 
รับงานสวนตัวไดเพื่อไมใหเกิด conflict นอกจากน้ี กลต.ก็จะตองทําการสุมตรวจสํานักงานบัญชีเชนกัน   ซึ่งมาตรฐานทาง
บัญชีจะมีเพิ่มข้ึนทุกป ผูสอบบัญชีจะตองระวัง เพ่ือไมใหเกิดปญหา เพราะในอนาคตผูสอบบัญชีก็มีโอกาสฟองรองถูก
ดําเนินคดีได 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ําวา  ผูสอบบัญชี โดยเฉพาะคุณสุวิมลฯ เปนผูสอบที่มีความ
ละเอียดรอบคอบคอนขางมากไมผานรายการโดยงาย   เพื่อความโปรงใสทานผูถือหุนวางใจได 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม 
  มตทิีประชุม  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติแตงต้ัง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และอนุมัติคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี สําหรับป 2558  เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,500,000.00 บาท  (หนึ่งลานหาแสนบาท) ดังน้ี 
  เห็นดวย                504,785,608       เสียง รอยละ                99.7632 
  ไมเห็นดวย                   1,193,100 เสียง รอยละ    0.2357 
  งดออกเสียง                          5,000 เสียง รอยละ    0.0009 
   
วาระท ี   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธานฯไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา  บริษัทฯไดพิจารณาถึงความสําคัญของการทํา CSR โดยได
ดําเนินการอยางตอเน่ือง  ขอเชิญกรรมการผูจัดการรายงาน 

  กรรมการผูจัดการแถลงวา  ในตนปที่ผานมา บริษัทฯไดเขารวมโครงการ CSR -DIW ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งมีเกณฑปฏิบัติที่เปนหลักใหญ รวม 7 หัวขอ คือ 

  1.  ดานการกํากับดูแลองคกร 

  2.  ดานสิทธิมนุษยชน 

  3.  ดานการปฏิบัติดานแรงงาน 
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  4.  ดานส่ิงแวดลอม 

  5.  ดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม 

  6.  ดานผูบริโภค 

  7.  ดานการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน 

  โดยกระบวนการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ บริษัทฯจะตองจัดทํารายงานโครงการ CSR- DIW 
2558 เพื่อเสนอกรมโรงงานฯทวนสอบกอนนําเสนอคณะกรรมการชํานาญการพิจารณา เพื่อประกาศผลและมอบรางวัล
ตอไป   ซึ่งบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการตามกระบวนการน้ี 

  จากน้ัน กรรมการผูจัดการไดแสดงผลงานดาน CSR ในรอบปที่ผานมาผานจอภาพ ประกอบดวย 

  -  มอบอุปกรณการศึกษาและการกีฬารวมถึงทุนทรัพยใหแกโรงเรียนในชนบทหางไกล คือ 

      โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง  จังหวัดอํานาจเจริญ 

 -  มอบแผงโซลาร ขนาด 210 วัตต  และชุด PV Connector 16 คู เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ในโครงการวิจัยออกแบบและสรางบานประหยัดพลังงาน เพ่ือ 

      แขงขัน ณ ประเทศฝรั่งเศส 

  -  มอบหมอแปลงไฟฟาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแกวทิยาลัยเทคโนโลยี่ดอนบอสโก 

  -  มอบหมอแปลงไฟฟาเพ่ือใหแสงสวางแกโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

 - มอบแผงโซลาร ขนาด 3.15 kW แบบ stand alone แกวัดเขาวงค จังหวัดสระบุรี และวัดไทยลุมพินี  
ประเทศเนปาล 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดมีการประกาศเปนนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 29 
มกราคม  2558  และอยูในข้ันตอนการดําเนินการภายในองคกร 

  จึงเรียนใหทานผูถือหุนทราบวาบริษัทฯ ไดทําอะไรไปบาง  ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 

  คุณวิทยาฯ ผูถือหุน ไดสอบถามเก่ียวกับกลุมลูกคาของบริษัทฯมีสัดสวนเทาไร ในรายงานประจําปไม
ถูกตอง  โดยกรรมการผูจัดการไดตรวจสอบแลวขอแกไขอาจจะพิมพผิด  สรุปไดวา  สัดสวนคือราชการ 30% เอกชน  60%   
และตางประเทศ 10%   แตละปอาจจะไมเทากัน 

  คณุศุภกรฯ ไดซักถามวาถาตัดโครงการโซลาร ขอความม่ันใจวาปนี้รายไดและกําไรนาจะดีกวาปกอน
หรือไม   ซึ่งกรรมการผูจัดการใหความเห็นวา คาดวาในป 2558 ยอดรายไดและกําไรไมต่ํากวาปที่ผานมา 
  ประธานฯ ไดกลาวสรุปและเรียนใหทานผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการฯไดมีการวิเคราะหยุทธศาสตร
ในเรื่องเอาความเกงมาใชประโยชน โดยเฉพาะในเร่ืองบริการอุตสาหกรรมซึ่งมีความเสี่ยง เชน ปโตรเคมี หรือโรงกลั่น
นํ้ามัน  ถาหยุดดําเนินการจะเกิดความเสียหายและเปนปญหา  ซึ่งการบริการในสวนน้ีเราไดตั้งเปาไวเกินกวา 50% เพราะเรา
เชื่อในความสามารถของเรา ซึ่งตรงน้ีก็จะทําใหรายไดเพิ่มแนนอน   อีกประเด็น คือเนนย้ําใหบริษัทฯพยายามขยายตลาดไป
ประเทศเพื่อนบานมากข้ึน ซึ่งบริษัทฯก็ทําอยูแลว เพื่อรองรับ AEC  ใหมากข้ึน  หลายประเทศที่ไดไปเยี่ยมสวนใหญรูจัก
เอกรัฐดี แตติดในเรื่องราคา  ฉะน้ัน จะตองใชนโยบายวาทําอยางไรใหสมดุล  ถาไมลดราคาก็ขายยาก  ฝายขายจึงตองใช
ศิลปะอยางมาก  แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังมีความเช่ือวาในปหนาตองดีขึ้นแน   
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  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดๆ   ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุน  และผูเกี่ยวของ
ที่ทําใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี  พรอมกลาวปดการประชุม 

   
ปิดประชุมเวลา .  น. 
 
 
                                                      ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                   (นายวิชิต  แยมบุญเรือง) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจัดการ                                            
                                                                                    (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 
 

 

 

 
 


