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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ  ท าหนา้ท่ีประธานใน 
ท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้  และแถลงวา่  ตามกติกาก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและ     
ตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
  จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 
31  มีนาคม  2559    รวมทั้งส้ิน 8,257 ราย    รวมเป็นจ านวนหุน้ท่ีถือ 1,343,289,404 หุ้น   ขณะน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมา 
ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 69 ราย  และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 73 ราย  รวมจ านวนทั้งหมด 142 ราย  รวม 
จ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  604,447,776  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 44.9976  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด   ครบเป็น 
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559  พร้อมกบักล่าวแนะน า
กรรมการบริษทัฯท่ีเขา้ประชุม  ประกอบดว้ย 
 
  1.  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั  
  2.  นายวนิยั  วทิวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายพิทกัษ ์  ไชยเจริญ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ- 
       พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
  4  นายวราห์  ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  5.  นายปริญญา    นาคฉตัรีย ์ กรรมการ 
  6.  นางสาวอุรวี  กนกพฤกษ ์ กรรมการ 
  7.  นายววิฒัน์  แสงเทียน กรรมการ 
  8.  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       และกรรมการผูจ้ดัการ 
  9.  นายอนนัต ์  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
                                                                     สายการเงิน 
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  10.  นางดารณี  กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
       สายงานบริหารทัว่ไป  
     
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ  กรรมการผูจ้ดัการ  เพื่อแนะน ากติกาใหผู้ถื้อหุน้ 
ทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะน า  คุณนิติ  ยิม้แยม้  จากส านกักฎหมายเทพนิติ  ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ  และ  คุณนวลจนัทร์  ราชตนะพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่- 
แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
  จากนั้นไดแ้นะน ากติกาในเร่ืองการอภิปรายซกัถาม โดยขอให้ท่านผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถาม  
โปรดยกมือข้ึนพร้อมแนะน าตวั ช่ือ-สกุล สถานะการถือหุน้   แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเน้ือหาตามวาระนั้น ๆ 
      ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนน เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ  
งดออกเสียง ในแต่ละวาระขอใหก้าเคร่ืองหมายเพื่อลงมติในบตัรลงคะแนนส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี  ท่านท่ีไม่ส่งบตัรลง 
คะแนน บริษทัฯจะถือวา่ท่านใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนั้น 
  การนบัคะแนนเสียง จะใชว้ธีิ น าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจาก 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ และ 
จะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ 
  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการคงปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา    ตามหลกัเกณฑคื์อ 1 หุน้เท่ากบั 
หน่ึงเสียง   การออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะก็ได ้ และการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้จะตอ้ง 
ออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได ้ ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนใหใ้ช ้
เสียงขา้งมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   และขอเสนอให้ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหน่ึงคนดว้ยคะแนนทั้งหมดของท่านผูถื้อหุน้แต่ละคน  ซ่ึงไม่มี 
ท่านผูถื้อหุน้คดัคา้น จากนั้นกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ต่อไป 
   

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
  ประธานฯ แจง้วา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน 2558 บริษทัฯ    
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมฯ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหท้่านผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้แลว้   ขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะแกไ้ขบา้ง   
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและขอแกไ้ขเพิ่มเติม   ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการ- 
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558   เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2558   โดยลงมติในบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้ไม่เห็น- 
ดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน 2558   ดงัน้ี 
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  เห็นดว้ย  604,953,346       เสียง ร้อยละ             100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
   

วาระที ่2 พิจารณาผลการด าเนินงาน  และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานและช้ีแจงรายละเอียดแก่ท่านผูถื้อหุน้ 
    กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ข้ึนจอภาพเพื่อช้ีแจงแก่ 
ผูถื้อหุน้ โดยรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2558 และ 2557  ซ่ึงสรุปดงัน้ี 
 

  ผลการด าเนินงาน                                              ปี 2558                 ปี 2557 
  -  รายไดจ้ากการขายสินคา้(ลา้นบาท)             1,807                    1,802 
  -  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ(ลา้นบาท)               263                       231      
  -  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟ(ลา้นบาท)                 21                        15   
  -  ก าไรขั้นตน้(ลา้นบาท)                   561                       607    
  -  ก าไรสุทธิ(ลา้นบาท)                      93                       124 
  -  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                     0.069 0.092 
  โดยสรุปรายไดร้วมเปรียบเทียบ 2 ปีใกลเ้คียงกนั  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟเพิ่มข้ึนเป็นผลจาก 
งาน Solar Farm ท่ีปราจีนบุรีมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก .6 เมก็กะวตัตเ์ม่ือกลางปี รวมเป็น 1.2 เมก็กะวตัต ์  ส าหรับ 
ในปี 2558   แมมี้รายไดใ้กลเ้คียงกบัปี 2557   แต่มีการแข่งขนัราคาค่อนขา้งสูง  จึงท าใหก้ าไรสุทธิลดลง   
 
  ฐานะทางการเงิน                          ปี 2558                  ปี 2557  
  -  สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท)                       2,097                  2,259 
  -  หน้ีสินรวม (ลา้นบาท)                                               780                        940 
  -  ส่วนของผูถื้อหุน้(ลา้นบาท)                                    1,317                  1,318 
                        -  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้(ลา้นบาท)                        1,074                    1,074 
            อตัราผลตอบแทนท่ีส าคญั      ปี 2558                  ปี 2557  
  -  อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  26.82                      29.63 

  -  อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม(%)   19.82                      20.93 
  -  อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม(%)    4.45                        6.06 
  -  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                 4.27                        5.71 
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                                                       ปี 2558                  ปี 2557  
  -  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%)              7.05                        9.62 
  -  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(%)          0.59                        0.71 
  จากอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีสัดส่วนลดลง  เป็นผลจากภาระหน้ีเงินกูท่ี้
ลดลง 
  กรรมการผูจ้ดัการไดเ้รียนเพิ่มเติมวา่  บริษทัฯไดป้ระมาณการรายไดส้ าหรับปี 2559 ดงัน้ี 
  -  รายไดจ้ากการขายหมอ้แปลง       จ  านวน   1,820 ลา้นบาท  (ใกลเ้คียงกบัปี 2558) 
  -  รายไดจ้ากการบริการ/ซ่อมบ ารุง  จ  านวน      260 ลา้นบาท 
  -  รายไดจ้ากการขายไฟ                   จ  านวน        20 ลา้นบาท 
  -  รายไดจ้ากการขายแผงเซลล ์        จ  านวน      100 ลา้นบาท 
  -  รายไดจ้ากงานรับจา้ง Solar Farm  จ านวน     400 ลา้นบาท 
  ในปีน้ีบริษทัฯไดป้ระมาณการรายไดเ้พิ่มเติมคือการขายแผงเซลลแ์ละงานรับจา้งก่อสร้าง Solar 
Farm  ซ่ึงเป็นงานท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดเป็นนโยบาย  และตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของส านกันายกรัฐมนตรี ได ้
ก าหนดใหใ้ชข้องผูผ้ลิตในประเทศ ท่ีมีอยา่งนอ้ย 3 ราย และปัจจุบนัมีเพียง 5 รายเท่านั้น   ดงันั้น บริษทัฯจึงไดมุ้่ง 
เนน้ท่ีจะขายแผงเซลลใ์หไ้ดต้ามประมาณการท่ีก าหนดไวใ้นปีน้ี  โดยเฉพาะในไตรมาสแรกท่ีผา่นมา บริษทัฯมี
ยอดขายแผงเซลล ์จ านวน 24 ลา้นบาท  และงานในมือประมาณ 50 ลา้นบาทส าหรับไตรมาส 2    
  ส่วนการรับจา้งงาน Solar Farm ประมาณการไว ้ 400 ลา้นบาท  เท่ากบั 8 เมก็กะวตัต ์ ท่ีบริษทัฯ
คาดการณ์วา่จะหางานและรับรู้รายไดภ้ายในปีน้ี   ทั้งน้ี  เน่ืองจากเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายนท่ีผา่นมา กระทรวง-
พลงังานไดป้ระกาศผลการจบัสลากงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับสหกรณ์- 
การเกษตร  จ านวน 300 เมก็กะวตัต ์   ซ่ึงผลการจบัสลากมีผูผ้า่นการคดัเลือก 67 แห่ง  ประมาณ 281 เมก็กะวตัต ์  
แต่ละแห่งจะมีผูส้นบัสนุนโครงการซ่ึงส่วนใหญ่คือผูล้งทุนไม่ใช่ผูผ้ลิตเซลล ์ บริษทัฯจึงมีช่องทางท่ีจะหางานได้
จากผูส้นบัสนุนโครงการดงักล่าว     
  ส าหรับบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกงานโครงการน้ีดว้ยเช่นกนั งานสร้าง Solar Farm สหกรณ์-
การเกษตร ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์ มูลค่างานประมาณ 200 ลา้นบาทท่ีจะตอ้งลงทุนก่อสร้างเอง  เพื่อจะใหท้นั
ก าหนดขายไฟในเดือนธนัวาคม 2559  และจะรับรู้รายไดใ้นปี 2560 
  จากประมาณการท่ีน าเสนอเป็นการประมาณการตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัเป็น
อยา่งมาก เพราะไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศ   งานโครงการใหญ่ ๆ ของภาครัฐ ณ ไตรมาส 1-2 ยงัไม่เป็นรูป-
ธรรมชดัเจน คาดวา่จะส่งผลไดใ้นไตรมาส 3-4   ส าหรับงานพลงังานแสงอาทิตยจ์ากเดิมท่ีรัฐวางนโยบายไว ้800 
เมก็กะวตัต ์ ขณะน้ีมีประกาศออกมา 600 เมก็กะวตัต ์ โดยแบ่งเป็นราชการ 300 เมก็กะวตัตแ์ละสหกรณ์การเกษตร 
300 เมก็กะวตัต ์ ซ่ึงงานราชการยงัไม่ไดข้อ้ยติุในเร่ืองการลงทุนของทางราชการ คาดวา่ปลายปีน้ีหรือตน้ปีหนา้จะมี
การประกาศออกมาเพิ่มเติม    ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร  ขนาด 300 เมก็กะวตัตท่ี์จบัสลากไปแลว้จะตอ้งใช-้ 5 

- 
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หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เคร่ืองต่อ 1 เมก็กะวตัต ์ซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งหางานขายหมอ้แปลงฯจากการน้ีเพื่อชดเชยสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัต่อไป    จึงเรียนเพื่อทราบและเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้  ไดใ้หค้วามเห็นวา่ หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลกัของ 
บริษทัฯ แต่เม่ือพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นวา่ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่ไดเ้ติบโตข้ึนเลย  ขอซกัถามดงัน้ี 
  1.  ตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้ามีสภาพเติบโตข้ึนหรือไม่ อยา่งไร  
  2.  ในปีก่อนฝ่ายบริหารไดแ้ถลงวา่บริษทัฯจะกา้วกระโดด  แต่ไม่เป็นเช่นนั้น  หลกัส าคญัน่าจะ 
อยูท่ี่การผลิต Solar  แต่อาจจะยงัไม่ท า    ขอถามวา่ Solar  เม่ือยงัไม่ท าปีท่ีแลว้แบกภาระค่าใชจ่้ายไวเ้ท่าไร  และถา้
ท า  จะ  Break Even Point  เท่าไร 
  3.  งานสหกรณ์การเกษตรฟังไม่ชดัเจนสรุปวา่ไดง้านหรือไม่  ผลตอบแทน IRR เท่าไร  คุม้การ
ลงทุนหรือไม่  และกรุณาอธิบายความหมายของ Adder  และ  Feed-in-tariff  วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  และขอ
ถามวา่บริษทัฯจะเติบโตกวา่น้ีอีกหรือไม่ เพราะทรงตวัหลายปีแลว้ 
  กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี 
  1.  ตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้าในประเทศในปีท่ีผา่นมาไม่โตข้ึน  เพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกมีการชะลอตวัตามท่ีเรียนแลว้  แต่ยอดขายของบริษทัฯยงัเป็นอนัดบั 1  มี  Market share 25% 
  2.  การกา้วกระโดดท่ีเคยแถลงไวสื้บเน่ืองจากการประกาศเร่ือง Solar Farm ของรัฐบาล แต่ตลอด
ปี 2558 โครงการน้ีไม่มีประกาศจากทางราชการเลย จนกระทัง่เม่ือตน้ปีท่ีไดมี้การประกาศเพียง 300 เมก็กะวตัต์
และผา่นการจบัสลากในวนัองัคารท่ีผา่นมา   แต่ท่ีจะเป็นอุปสรรคในโครงการน้ีคือ งานสหกรณ์การเกษตรฯ แมว้า่
จะท าสัญญากบัทางราชการ แต่รัฐบาลไม่มีการสนบัสนุนใหใ้ชสิ้นคา้ในประเทศแมจ้ะไดร้้องเรียนไปหลายช่องทาง
แลว้  ดงันั้น อาจตอ้งใชข้องต่างประเทศซ่ึงมีราคาถูกกวา่  
  3.  งานสหกรณ์การเกษตร ไดมี้การประกาศผลการจบัสลากเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน โดยบริษทัฯ
ไดรั้บงานมาเรียบร้อยแลว้ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์   
  จากนั้น กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวเชิญ ดร.ววิฒัน์ฯอธิบายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้ซกัถาม 
  ดร.ววิฒัน์ฯ ไดอ้ธิบายความหมายของ Adder  และ  Feed-in-Tariff  ซ่ึงความหมายไม่แตกต่างกนั  
โดยสรุปคือ 
  -  Adder   คือเงินเพิ่มพิเศษ  โดยเร่ิมจากการท่ีรัฐบาลประกาศใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลิตดา้นพลงังาน   
ซ่ึงรัฐบาลจะรับซ้ือกระแสไฟฟ้าทุกหน่วยเท่ากบัค่าไฟบวกเงินเพิ่มพิเศษ(Adder)  เช่น  ค่าไฟหน่วยละ 4 บาท + 
Adder 8 บาท   เป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีรัฐบาลรับซ้ือเท่ากบั 12 บาท  ซ่ึง Solar Farm  ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรียงัได ้Adder  
8 บาท   แต่ปัจจุบนัไม่มีการใช ้Adder แลว้ 
   -  Feed-in-Tariff  คือเงินส่วนเพิ่มเช่นกนั  ซ่ึงไดมี้การปรับเปล่ียนตามเกณฑท่ี์ใชใ้นต่างประเทศ 
โดยการค านวณจากการลงทุนทุกขั้นตอนจากตน้ทุนจริง  เม่ือหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีค านวณไดแ้ลว้ จะไดต้วัเลขท่ี
รัฐบาลก าหนดเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีรับซ้ือต่อหน่วยโดยไม่มีการบวกเพิ่ม  เช่น  งานสหกรณ์การเกษตร รัฐได้
ก าหนดราคาซ้ือ ตาม Feed-in-Tariff  หน่วยละ 5.66 บาท จากชัว่โมงการผลิตกระแสไฟฟ้า 3.85 ชัว่โมง   แต่ถา้ 
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ผลิตกระแสไฟฟ้าเกินจากนั้น   รัฐจะจ่ายในราคาหน่วยละ 4 บาท  ซ่ึงยงัมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามมาอีกหลายประการ 
  ส าหรับงานสหกรณ์การเกษตรท่ีบริษทัฯ ไดง้านคือ สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง  ขนาด 3.35 
เมก็กะวตัต ์  โดยผา่นการประกาศของทางราชการแลว้   และจะเร่ิมด าเนินการทนัทีเพื่อใหเ้สร็จทนัจ าหน่ายไฟฟ้า 
ภายใน 30 ธนัวาคม  2559 
  คุณฐิติพงศฯ์ ไดซ้กัถามเพิ่มเติมวา่ IRR เท่าไร   และโรงงานโซล่าร์จะผลิตต่อหรือไม่  โดยในส่วน
ของโรงงานถึงจุด Break Event Point  จะตอ้งท าการผลิตก่ีเมก็กะวตัต ์ 
  ดร.ววิฒัน์ฯ ไดแ้ถลงวา่  IRR ส าหรับสหกรณ์การเกษตร ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์ประมาณ 12% 
ส่วนการผลิตไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดเ้รียนใหท้ราบตอนตน้วา่ เม่ือตน้ปีไดข้ายแผงเซลล ์
ไปแลว้ 20 ลา้นบาทเศษ  ในส่วนท่ีไดง้านใหม่ก็จะตอ้งด าเนินการทนัทีต่อเน่ืองไปมิฉะนั้นอาจจะท าไม่ทนัเวลา 
ต่อขอ้ซกัถามเร่ือง Break Even Point  ประมาณ 5-6 เมก็กะวตัตก์็คุม้ทุนแลว้   แต่บริษทัฯอาจจะหางานเพิ่มเติมอีก 
2-3 โครงการ   เพราะถูกก าหนดดว้ยเง่ือนเวลาท่ีจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมจ าหน่ายไฟภายใน 30 
ธนัวาคม 2559  ซ่ึงมีเวลาค่อนขา้งจ ากดั 
  คุณจิราภรณ์  อมรภทัรศิลป์  อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดซ้กั- 
ถามรายละเอียดประกอบงบการเงินเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
  1.  ขอใหช้ี้แจงเพิ่มเติมการบนัทึกเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บจ.เอกรัฐโซล่าร์ จ  านวน 
1,000 ลา้นบาท มีความเป็นมาอยา่งไร 
  2.  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย  รวม 218.94 
ลา้นบาท   และไดต้ั้งค่าเผือ่ไวท้ั้งหมด 
  คุณอนนัตฯ์ (CFO)  ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเก่าท่ีไดอ้ธิบายในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือ 3-4 ปี
ท่ีผา่นมา   โดยสรุปคือ บริษทัยอ่ย (บจ.เอกรัฐโซล่าร์) มีผลประกอบการขาดทุนจนเกินทุน  และไดถู้กฟ้องร้องโดย 
สถาบนัการเงินท่ีใหกู้ย้มื  บริษทัฯในฐานะเป็นบริษทัแม่ถือหุน้ 100% เป็นผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผดิชอบทั้งหมด ใน 
ปี 2556  ไดป้รับโครงสร้างทางการเงินกบัธนาคารฯ โดยโอนทรัพยสิ์นเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็น
เคร่ืองผลิตเซลลท่ี์จงัหวดัระยองและเคร่ืองผลิตแผงเซลลท่ี์อ าเภอบางปะกง มูลค่าประมาณ 700 ลา้นบาทใหแ้ก่
บริษทัแม่  ในขณะท่ีมีจ านวนหน้ีทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท   โดยส่วนต่างบริษทัแม่เป็นผูรั้บภาระจ่ายหน้ี 
  ส าหรับเคร่ืองจกัรมูลค่า 700 ลา้นบาท มีค่าเส่ือมราคาประมาณปีละ 50 ลา้นบาทท่ีบริษทัแม่ตอ้ง 
รับภาระอยู ่    ส่วนเงินลงทุนจ านวน 1,000 ลา้นบาทมีอยูก่่อนการปรับโครงสร้างทางการเงินในปี 2556    ไดต้ั้ง 
ส ารองฯไวค้รบจ านวนแลว้    ส าหรับดอกเบ้ียคา้งรับเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร คือเม่ือมีเงินใหกู้ย้มืกนั
จะตอ้งคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัเพื่อบนัทึกเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีต่อไป   ซ่ึงก็ไดมี้การตั้งส ารองฯ ไวค้รบ 
จ านวนแลว้ 
  คุณจิราภรณ์ฯ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ บริษทัยอ่ยยงัด ารงอยูห่รือไม่  โดย CFO  ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม 
วา่  บริษทัยอ่ยคงอยูใ่นรูปโครงสร้างบริษทัฯ ทรัพยสิ์นและหน้ีสินมีนอ้ยคงมีหน้ีสินท่ีคา้งช าระกบับริษทัแม่  และมี 
ผลขาดทุนสะสมอยู ่  โดยบริษทัฯ คาดหวงัวา่หากมีงานมากอาจจะสนบัสนุนใหบ้ริษทัยอ่ยช่วยด าเนินการก็เป็นได ้
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 คุณฐิติพงศฯ์ ไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคาปีละ 50 ลา้นบาทจะหมดภาระเม่ือไร   โดย CFO  
ไดช้ี้แจงวา่   ตั้งแต่รับโอนเคร่ืองจกัรมาจากบริษทัยอ่ย ในปี 2556   ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นใชไ้ปแลว้ 5 ปี คงเหลือ 
ค่าเส่ือมราคาอีก 15 ปี   ดงันั้น ในขณะน้ียงัคงเหลือภาระอยู ่13 ปี   
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาผลการ 
ด าเนินงาน  และอนุมติังบการเงิน  และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2558  โดยลงมติใน 
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการรับรองของ 
ผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558    ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  606,261,739       เสียง ร้อยละ               99.9998 
  ไม่เห็นดว้ย            1,000 เสียง ร้อยละ    0.0001 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2558  เพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย และ 
  การจ่ายเงินปันผล 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  วาระน้ีขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
  1.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมาย 
       ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
       จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ  านวน 93,029,029.24  
บาท (เกา้สิบสามลา้นสองหม่ืนเกา้พนัยีสิ่บเกา้บาทยีสิ่บส่ีสตางค)์   ไม่มีขาดทุนสะสม  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
อนุมติัจดัสรรก าไรเพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5   เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 4,651,451.46 บาท   
(ส่ีลา้นหกแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยหา้สิบเอด็บาทส่ีสิบหกสตางค)์   
  2.  จดัสรรเป็นเงินปันผลจ่าย อตัราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ 
       บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรหลงั 
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี  ซ่ึงในปี 2558  บริษทัฯมีผลก าไรหลงัจากหกัภาษีเงินได ้
นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้เป็นจ านวน 88,377,577.77 บาท  (แปดสิบแปดลา้นสามแสนเจด็หม่ืนเจด็พนั- 
หา้ร้อยเจด็สิบเจด็บาทเจด็สิบเจด็สตางค)์   สามารถจ่ายเงินปันผลไดร้้อยละ 50  เป็นจ านวนเงิน 44,188,788.88 บาท  
(ส่ีสิบลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนแปดพนัเจด็ร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค)์    จากจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 
1,343,289,404  หุน้ 
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        เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ท่านผูถื้อหุน้  จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  
(หา้สตางค)์   รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 67,164,470.20 บาท (หกสิบเจด็ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ 
บาทยีสิ่บสตางค)์   โดยจ่ายจากก าไรท่ีมีอตัราภาษี 20%   และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27  พฤษภาคม  2559 
        ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม         
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
จดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2558  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย    และจดัสรรจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิเป็นเงินสด ใน 
วนัท่ี 27  พฤษภาคม  2559   โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน  อนุมติัจดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,651,451.46 บาท  
(ส่ีลา้นหกแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยหา้สิบเอด็บาทส่ีสิบหกสตางค์)   และจดัสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 
หุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์  เป็นจ านวนเงิน 67,164,470.20 บาท  (หกสิบเจด็ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อย- 
เจด็สิบบาทยีสิ่บสตางค)์   โดยจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  27  พฤษภาคม  2559  ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  606,723,239     เสียง ร้อยละ             100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวน 10 ท่าน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ของบริษทัฯ ขอ้ 22.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3   ดงัน้ี 
  1.  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั 
  2.  นายปริญญา  นาคฉตัรีย ์ ต าแหน่ง  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  3.  นายวราห์  ทองประสินธ์ุ ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  
  เพื่อใหก้ารแต่งตั้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากหอ้ง- 
ประชุม   โดย ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คุณพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล- 
ตอบแทน ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดแ้ถลงวา่  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล 
เพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ แต่ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลใด ๆ จากท่านผูถื้อหุน้  จึง 
ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
เน่ืองจากบุคคลทั้งสามเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535  ไดป้ฏิบติังานเตม็ 
ก าลงัความสามารถ   และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน กลต. 
  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและ 
งดออกเสียง และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  
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  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก 
เสียงลงคะแนน  อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 
  1.  นายวชิิต   แยม้บุญเรือง 
       เห็นดว้ย  605,794,541       เสียง ร้อยละ               99.8223 
       ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                  1,078,310 เสียง ร้อยละ    0.1776 
  2.  นายปริญญา  นาคฉตัรีย ์
       เห็นดว้ย  595,964,689      เสียง ร้อยละ               98.2025 
       ไม่เห็นดว้ย                   4,337,162 เสียง ร้อยละ    0.7146 
       งดออกเสียง                   6,571,000 เสียง ร้อยละ    1.0827 
  3.  นายวราห์  ทองประสินธ์ุ 
       เห็นดว้ย  606,593,706       เสียง ร้อยละ               99.9540 
       ไม่เห็นดว้ย                             106 เสียง ร้อยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                      279,039 เสียง ร้อยละ    0.0459 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแ้ถลงวา่  บริษทัฯไดจ่้ายผลตอบแทน 
กรรมการคือค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น  ไม่มีผลตอบแทนในรูปอ่ืนใดทั้งส้ิน ดงัน้ี 
  -  คณะกรรมการบริษทั  ไดรั้บค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนคนละ 22,000.- บาทต่อเดือน 
โดยประธานคณะกรรมการ ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่เป็น 2 เท่า คือ 44,000.- บาทต่อเดือน 
  -  กรรมการตรวจสอบ  ไดรั้บค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนคนละ 10,000.- บาทต่อเดือน 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่เป็น 2 เท่า คือ 20,000.- บาทต่อเดือน 
  -  คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ไดรั้บค่าตอบแทนเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง  โดยคณะกรรมการไดรั้บ 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000.- บาท   และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทนเบ้ียประชุม 
สูงกวา่เป็น 1.5 เท่า คร้ังละ 15,000.- บาท    และคณะกรรมการท่ีเป็นพนกังาน จะไดรั้บค่าตอบแทนเบ้ียประชุม 
คร้ังละ 5,000.- บาท     
  ทั้งน้ี  ค่าตอบแทนซ่ึงเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ  เป็นอตัราเดิมตั้งแต่ปี 2553  คือ  
จ านวน 4,000,000.00 บาท (ส่ีลา้นบาท) และค่าบ าเหน็จกรรมการ รวม 10 ท่าน จ านวน 2,000,000.00 บาท (สอง- 
ลา้นบาท)  โดยในปี 2558 ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 5,554,000.- บาท 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
ไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกลา้นบาท) เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
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  ประธานฯ ไดเ้ชิญใหท้่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  และหากไม่มีท่านใดซกัถาม ขอเชิญลงมติในบตัรลง 
คะแนน เฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559   เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  6,000,000.00  บาท 
(หกลา้นบาท)    ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย                606,886,851      เสียง ร้อยละ              99.9998 
  ไม่เห็นดว้ย                               00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                           1,000 เสียง ร้อยละ    0.0001 
  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณวินยั  วทิวสัการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู ้
ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ- 
กรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา  แต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  
โดยมีผูส้อบบญัชี 3 ท่าน  ประกอบดว้ย 
  1.  คุณสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  2982 
  2.  คุณสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5599 
  3.  คุณสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  8125 
  ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง   เหตุผลเน่ืองจากไดพ้ิจารณาแลว้ ไดป้ฏิบติั- 
งานตามวชิาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอยา่งดี  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัฯ 
อีกทั้งยงัมีเวลาเพียงพอในการด าเนินงาน  มีผลงานดา้นการตรวจสอบเป็นท่ีน่าพอใจ   
  ส าหรับค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ส าหรับปี 2559  เป็นจ านวนเงิน  1,500,000.00 บาท (หน่ึงลา้น 
หา้แสนบาท)  เท่ากบัปีท่ีแลว้   จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม  และหากไม่มีท่านใดซกัถาม  ขอเชิญลงมติในบตัร- 
ลงคะแนน เฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมติัแต่งตั้ง นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ- 
รัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599   และ  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8125   จาก 
บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และอนุมติัค่าธรรมเนียมการสอบ- 
บญัชี ส าหรับปี 2559  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท  (หน่ึงลา้นหา้แสนบาท) ดงัน้ี 
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  เห็นดว้ย                606,897,989      เสียง ร้อยละ               99.9998 
  ไม่เห็นดว้ย                          1,000 เสียง ร้อยละ    0.0001 
  งดออกเสียง                               00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
   

วาระที ่7 เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบในเร่ืองการท างานเพื่อตอบแทน 
สังคมของบริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  ในปี 2558 - 2559  บริษทัฯไดท้  างานดา้น CSR  ในหลายเร่ืองตามราย- 
ละเอียดท่ีฉายบนจอภาพ  สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  งานเก่ียวกบั CSR 
       -  เขา้ร่วมโครงการ CSR -DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ในเดือน 
มีนาคม  2558  ซ่ึงมีเกณฑป์ฏิบติัท่ีเป็นหลกัใหญ่ รวม 7 หวัขอ้ คือ  ดา้นการก ากบัดูแลองคก์ร  ดา้นสิทธิมนุษยชน 
ดา้นการปฏิบติัดา้นแรงงาน  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม   ดา้นผูบ้ริโภค  และดา้นการมี 
ส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน   โดยไดรั้บรางวลั CSR - DIW AWARD  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เม่ือเดือน 
กนัยายน  2558   และในปี 2559  บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัรางวลั CSR - DIW  
CONTINUOUS 
       -  CSR  ดา้นชุมชน  บริษทัฯไดส้ร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนรอบ ๆ โรงงานท่ีบางปะกง 
       -  CSR  ดา้นพนกังาน   บริษทัฯมีโครงการปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อใหมี้สวสัดิการท่ีดี โดยการ 
ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงอาหาร 
       -   CSR  ดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  บริษทัฯไดท้  าการปล่อยปลาทอ้งถ่ินลงแม่น ้าบางปะกง 2,500 ตวั 
ร่วมกบัเทศบาลและ อบต.ท่าสะอา้น  อ าเภอบางปะกง 
  2.  งานเก่ียวกบั Anti-Corruption   เม่ือปีท่ีผา่นมา ไดป้ระกาศนโยบายไปแลว้  และไดจ้ดัท าระเบียบ 
ปฏิบติัของบริษทัฯในเร่ืองการต่อตา้นคอรัปชัน่ ประกาศใหพ้นกังานถือปฏิบติั พร้อมกบัประกาศในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
  3.  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2559  บริษทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมพฒันาสถานประกอบการ 
สีเขียว  Green Industry  ในระดบั 4  เป็นเร่ือง Green Culture ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงเนน้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
และความปลอดภยัในโรงงานไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัชุมชนภายนอก 
  4.  เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559  บริษทัฯไดรั้บการรับรองดา้นสุขอนามยัจากกระทรวงสาธารณสุข 
ในเร่ือง  Happy Toilet  และ   Clean Food  Good  Taste 
  ทั้งหมดท่ีกล่าวคืองานดา้นสังคม 
  คุณจิราภรณ์ฯ ไดก้ล่าวยนิดีท่ีบริษทัฯ มีการท า CSR  และประกาศนโยบายเร่ืองการต่อตา้นคอรัปชัน่ 
ขอทราบวา่ทางบริษทัฯจะเขา้ร่วมโครงการ CAC  ของ IOD เพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือไม่ เพราะบริษทัในตลาดฯ 
ส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการน้ี    ซ่ึงเร่ืองน้ี กรรมการผูจ้ดัการขอกลบัไปศึกษารายละเอียดเพื่อน าเขา้พิจารณาใน 
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คณะกรรมการบริษทัฯอีกคร้ัง 
  คุณฐิติพงศฯ์ ไดส้อบถามเร่ืองข่าวการแจง้ตลาดฯ เก่ียวกบัการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
จาก บจ.เควแีอสเซ็ท ไม่ทราบวา่เป็นเร่ืองอะไร  
  กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน เม่ือปี 2556  ธนาคารฯ 
ใหน้ าหุน้ของผูถื้อหุ้นใหญ่ 2 ราย เขา้ค ้าประกนัเงินกู ้จ  านวน 400 ลา้นบาท เป็นเวลา 2 ปี    ณ ส้ินปี 2558  ยอดหน้ี 
คงเหลือ 200 ลา้นบาท  บริษทัฯขอปลดภาระการค ้าประกนัหุน้ของผูถื้อหุ้นใหญ่ เน่ืองจากมีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีมีมูล- 
ค่าเพียงพอต่อการค ้าประกนั  แต่ธนาคารฯใหค้วามเห็นวา่ประมาณการท่ีเสนอไวค้ลาดเคล่ือน จึงใหป้ลดภาระการ 
ค ้าประกนัเพียงก่ึงหน่ึง  และตอ้งค ้าประกนัต่ออีก 1 ปี      
     
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือเสนอความเห็นใด ๆ   ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบ 
ฉนัทะ  ผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ   ผูส้อบบญัชี  ผูแ้ทนส านกักฎหมาย  และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าใหก้ารประชุมส าเร็จลุล่วงไป 
ดว้ยดี  พร้อมกล่าวปิดการประชุม 

   

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
                                                      ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                            (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                              (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 


