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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี ���+ 
บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จาํกัด (มหาชน)   

  วนัพฤหัสบดทีี)  �@ เมษายน ���+ 
ณ  ห้องวาสนา  โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

............................. 
 
เริ)มประชุมเวลา �..++ น. 
 

นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ  ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม 
ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้  และแถลงวา่  ตามกติกากาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้
ถือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 8< ราย หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัAงหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัAงหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม   

ขณะนีA  มีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน ;> ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้;?,K>[,?=; หุน้  และผูถื้อหุ้น
ที�มอบฉนัทะ จาํนวน ?> ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้?K>,=H;,H=8 หุน้ รวมทัAงหมด H> ราย   รวมจาํนวนหุน้ไดท้ัAงสิAน <8<,<[8,88< 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ ;K.08=< ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัAงหมด ซึ�งเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัAงหมด
ของบริษทัฯที�มีจาํนวนทัAงสิAน 0,;?;,8[K,?>? หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  และขอเปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 8<=>   

โดยประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ ที�เขา้ประชุม ประกอบดว้ย 

 1.  นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั  
 2.  นายวนิยั วทิวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ  
   พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 4  นายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 5.  นายชาตรี   ศิริพานิชกร กรรมการ 
 6.  นายววิฒัน์ แสงเทียน กรรมการ 
 7.  นางสาวอุรวี กนกพฤกษ ์ กรรมการ 
 8.  นายดนุชา นอ้ยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 
 9.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน 

 10.  นางดารณี กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทั�วไป  

 ในการประชุมครัA งนีA   คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทัAง 0> คน คิดเป็นสดัส่วน 0>>% 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อแนะนาํกติกาให้แก่ผูถื้อหุ้นโดย
กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Aแจงแก่ที�ประชุมดงันีA  
  -  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัA งนีA  ไดเ้ชิญผูแ้ทนจากสํานักกฎหมายเทพนิติ ที�ปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ  คุณนิติ ยิAมแยม้  มาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงครัA งนีA  เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

เอกสารแนบ * 
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การจดัประชุมผูถื้อหุ้น   และผูแ้ทนจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
คุณยภุาภรณ์  เขีAยวงา 
  -  ในการซักถามหรืออภิปรายในแต่ละวาระ  ขอให้ยกมือแสดงความจาํนงพร้อมแจง้ชื�อนามสกุลและ
สถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ และเชิญอภิปรายในวาระนัAนๆ 
  -  การออกเสียงลงคะแนน เพื�อความสะดวกและรวดเร็ว ใชว้ิธีลงคะแนนตามจาํนวนหุ้นที�ถืออยู่โดย 1 
หุ้นมีสิทธิเท่ากบั 1 เสียงซึ� งผูถื้อหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีที�ผูถื้อ
หุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ให้ทาํเครื�องหมายในช่องไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และส่งเจา้หนา้ที� สาํหรับผูถื้อหุ้นที�เห็น
ดว้ย ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน  โดยบริษทัฯจะถือวา่ท่านใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนัAน ๆ    
  -  การนบัคะแนนเสียง เจา้หนา้ที�จะรวบรวมคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระและ
หกัออกจากจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม  ส่วนที�เหลือคือคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยของวาระนัAนๆ   และจะ
ประกาศคะแนนใหท้ราบทนัทีที�รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ     
  จากนัAนกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื�อดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
   
วาระที) 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 8<<K  เมื�อวนัที� 8[ เมษายน 8<<K 
  ประธานฯ แจง้วา่ บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุม ซึ� งประกอบดว้ยสาํเนารายงานการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 8<<K  เมื�อวนัที� 8[ เมษายน 8<<K  ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าแลว้  ขอให้ที�ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
  จากนัAน ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  คุณจิตต ์ สาวติตก์ลุ   ผูรั้บมอบฉนัทะและเป็นอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
  -  เสนอแนะให้ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์นเรื�องการให้โอกาสผูถื้อหุ้นเสนอชื�อผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือ
การเพิ�มวาระการประชุม  โดยขอใหมี้การกาํหนดช่วงเวลาเริ�มตน้และสิAนสุดที�ชดัเจน 
  -  เสนอแนะใหเ้พิ�มช่องบตัรเสียในบตัรลงคะแนน 
  เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม   ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 8<<K  เมื�อวนัที� 8[ เมษายน 8<<K โดยลงมติในบตัรลงคะแนนสําหรับผูที้�ไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียง 
  มติที)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดว้ยคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 8<<K เมื�อวนัที�  8[ เมษายน 8<<K โดยผลการลงมติมี
รายละเอียดดงันีA  

 เห็นดว้ย 525,606,225       เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง ร้อยละ 0.0000 
  
วาระที) 2  พิจารณาผลการดาํเนินงาน  และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี  สาํหรับปีสิAนสุด ณ วนัที� 

;0 ธนัวาคม 8<<K 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานสาํหรับวาระนีA  
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    กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ขึAนจอภาพเพื�อชีAแจงแก่ผูถื้อหุ้น โดย
รายงานผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี 8<<K และ 8<<[ ซึ�งสรุปดงันีA  

        ปี 2559                     ปี 2558 
  ผลการดาํเนินงาน                        
 -  รายไดจ้ากการขายสินคา้(ลา้นบาท) 1,341.29            1,807.32 
 -  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ(ลา้นบาท) 257.00                      263.75      
 -  รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟ(ลา้นบาท)             21.71                        21.06 
 -  รายไดร้วม(ลา้นบาท) 1,620.00 2,092.13   
 -  กาํไรขัAนตน้(ลา้นบาท) 276.79                       561.19      
 -  กาํไรสุทธิ(ลา้นบาท) (65.71)                       93.03 
  -  กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัAนพืAนฐาน        (0.049)     0.069 
  ฐานะทางการเงิน                           
 -  สินทรัพยร์วม 2,093.08 2,097.88 
 -  หนีA สินรวม (ลา้นบาท)                                               914.82                       780.40 
 -  ส่วนของผูถื้อหุน้(ลา้นบาท)                                    1,178.25                    1,317.48 
                        -  ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้(ลา้นบาท)                         1,074.63                    1,074.63 
           อตัราผลตอบแทนที�สาํคญั       
  -  อตัรากาํไรขัAนตน้ (%) 17.09                         26.82 
  -  อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม(%)         20.41                         19.46 
  -  อตัราส่วนหนีA สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(%)               0.78                           0.59 
  จากขอ้มูลทางการเงินที�ได้สรุปให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบนัAน จะเห็นได้ว่า ผลการดาํเนินงานในปี 8<<K 
ขาดทุนประมาณ =< ลา้นบาท  โดยมีสาเหตุหลกั 8 ประการคือ 
  1.  ยอดรายไดล้ดลงจากปีก่อนประมาณ 88%  จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  งานทางดา้นเอกชนไม่มี
โครงการใหญ่ๆเกิดขึAน จากการชะลอการลงทุน  งานราชการมีการเปิดประมูลงานนอ้ยมาก  เมื�อปริมาณงานนอ้ย  จึงมีการ
แข่งขนัราคากนัอยา่งรุนแรง  ทาํใหส้ดัส่วนของ Margin ลดลงประมาณ 0>% 
  2.  การประเมินราคาทรัพยสิ์นประจาํปี มีการตัAงดอ้ยค่าทรัพยสิ์นจากการประเมินราคาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยที์�จงัหวดัปราจีนบุรี ประมาณ 8> ลา้นบาท   
  สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมา มีดงันีA  
 1.  ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด ;.;< เมก็กะวตัต ์ในโครงการ Solar Farm สหกรณ์
การเกษตร   โดยบริษทัฯเป็นผูส้นบัสนุนโครงการใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง  และไดก่้อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงตัAงแต่วนัที� 8K ธนัวาคม 8<<K  มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 0[> ลา้นบาท  ซึ�งจะเริ�มมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าตัAงแต่ปี 8<=> เป็นตน้ไป  ประมาณปีละ 8H ลา้น
บาท 
  2.  งาน  CSR  โด ยบ ริษัท ฯ ได้ เข้าร่วม โค รงการ  CSR - DIW CONTINUOUS ข องกรม โรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ� งเป็นโครงการที�ยกระดบัรางวลัต่อจากในปี 8<<[  และในเดือนกรกฎาคม 8<<K  
บริษทัฯ สามารถไดรั้บรางวลัดงักล่าว ซึ� งเป็นโครงการที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามแนวกรอบที�กรมโรงงานฯ
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กาํหนดไว ้H เรื�อง คือ ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ร   ดา้นสิทธิมนุษยชน   ดา้นแรงงาน   ดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ดา้นการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นธรรม   ดา้นผูบ้ริโภค  และดา้นการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 
  3.  งานดา้น ANTI - CORRUPTION   จากการประกาศนโยบาย และจดัทาํระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯใน
เรื�องการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�น เพื�อให้พนกังานรับทราบและถือปฏิบติั พร้อมประกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไปแลว้
นัAน  ในปีที�ผา่นมา บริษทัฯไดมี้การทบทวนนโยบายอยา่งสมํ�าเสมอและอยูใ่นกระบวนการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน 
 สําหรับโครงการ CAC ของ IOD นัAน  บริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงเขา้ร่วมโครงการฯ เนื�องจาก 
บริษทัฯ ยงัอยู่ในขัAนตอนการประเมินตนเอง  ซึ� งในขอ้กาํหนดของ CAC  มีรายละเอียดที�บริษทัฯจะตอ้งทาํการปรับปรุง
แกไ้ขอีกมากเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงักล่าว  และเมื�อดาํเนินการแลว้เสร็จจึงจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาเขา้ร่วมโครงการฯต่อไป 
  จากนัAน  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ผูถื้อหุน้ 
  -  ได้รับทราบผลงานจาก Core Business ไม่น้อยกว่าคู่แข่งขนั ซึ� งการรักษาระดับรายได้ไวก็้จะทาํให้
บริษทัแม่มีฐานะทางการเงินมั�นคง 
  -   สาํหรับ New Business  มีขอ้ผิดพลาดในการประเมินการลงทุน การมองตลาด  อาจจะตอ้งมีการปรับ 
ปรุงทีมบริหารความเสี�ยง  หรือตอ้งหาพนัธมิตร/ผูร่้วมทุนมาช่วยกนัแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ขึAนกลบัมาเป็นรายไดข้องบริษทัแม่   
  -   ขอทราบ Ratio Debt Equity  ที�แทจ้ริง ขอ้มูลที�มีอยูอ่าจจะไม่ชดัเจน 
  -   ขอชมเชยในความกลา้หาญของคณะกรรมการที�แมข้าดทุนแต่ยงัจ่ายปันผลจากกาํไรสะสม 
  ประธานฯกล่าวขอบคุณ และชีAแจงวา่ บริษทัฯกาํลงัวางแผนเรื�องยทุธศาสตร์ และให้การบา้นฝ่ายบริหาร
ไปแลว้ โดยเฉพาะโซล่าร์ที�จะตอ้งสูก้นัดว้ยราคา  ซึ�งจะตอ้งสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ลูกคา้และคู่คา้ต่อไป 
  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้  ไดซ้กัถาม ; ขอ้ ดงันีA  
  -   จากขอ้มูลจะเห็นวา่ หมอ้แปลงไฟฟ้าในปีที�ผา่นมาไม่ค่อยดีนกั  ปีนีA มีแนวโนม้ดีขึAนหรือไม่ 
  -   Solar Farm  จะเดินหนา้ต่อไปหรือไม่ มีแผนจะประมูลเท่าไร รายไดแ้ละ Margin ค่อนขา้งดี อาจจะ
ตอ้งใชเ้งินมาก 
  -   เอกรัฐโซล่าร์ จะดาํเนินการต่ออยา่งไร จะขายหรือจะใชง้านอยา่งไร 
  กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ ดงันีA  
  -   แผนการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 8<=> เกี�ยวกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าไดป้ระมาณการยอดขายเพิ�มขึAน
จากปี 8<<K ประมาณ 8<% จากงานเอกชนและงานต่างประเทศ 0>% และงานราชการ 0<% เนื�องจากในปีที�ผ่านมางาน
ราชการมีนอ้ยมาก   ซึ� งในตน้ปีนีA ไดเ้ริ�มมีการเปิดประมูลงานจากงบประมาณแผ่นดินปี 8<<K แลว้ แต่งบประมาณแผน่ดินปี 
8<=> ยงัไม่มีการเปิดประมูล  ดงันัAน จึงคาดวา่งานราชการในปีนีA จะมีมากกวา่ปีก่อน  ส่วนงานเอกชนคาดวา่เศรษฐกิจในปีนีA
จะเริ�มดีขึAนในไตรมาส ;-? 
  -   งานโซล่าร์  ในปีก่อนมีรายไดป้ระมาณ 160 ลา้นบาท  ซึ� งไดป้ระมาณการยอดขายเพิ�มขึAนจากปีก่อน
ประมาณ 8>>-8<>%  ดงันีA  
   0.  งานจาํหน่ายแผงโซล่าร์ ประมาณ 8>> ลา้นบาท 
   8.  งานรับจา้งก่อสร้าง Solar Roof  และ  Solar Farm  ประมาณ ?>> ลา้นบาท  ซึ�งมี 8 โครงการ
ใหญ่ คือ 
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        8.0  โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ  โดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐไม่เกิน <> ลา้นบาทต่อโครงการ เพื�อ
ก่อสร้าง Solar Roof/Solar Farm   และบริษทัฯไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐไวห้ลายแห่งทัAงการก่อสร้าง EPC  
และจาํหน่ายแผงเซลล ์
        8.8  โครงการประหยดัพลงังานโดยมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ซึ� งสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการติดตัAง Solar Roof  และไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก BOI  โดยบริษทัฯ ไดติ้ดต่อผูป้ระกอบการซึ�งเป็นลูกคา้ที�ใช้
หมอ้แปลงฯ และใชบ้ริการบาํรุงรักษาอยูแ่ลว้  จึงคาดวา่จะมีรายไดจ้ากโครงการนีA  
  -   สาํหรับโรงงานเอกรัฐโซล่าร์ตามนโยบายที�กาํหนดไว ้คือ ขายแน่นอน   แต่ที�ผา่นมาหลายปี มีผูส้นใจ
ติดต่อมา แต่ก็ไม่มีความคืบหนา้  ซึ�งในส่วนที�ทาํการผลิตไดก็้ยงัดาํเนินการอยู ่
  ประธานฯ  ได้กล่าวเสริมว่า  อุตสาหกรรมโซล่าร์มีคู่แข่งมาก  สงครามราคาจึงหนีไม่พน้ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งลดตน้ทุน  วตัถุดิบ  เทคโนโลยี�  การออกแบบ  นี�คือนโยบายที�ตอ้งทาํ  อีกประเด็นคือ นโยบายรัฐบาลก็เป็นปัญหา
ในการวางแผนเช่นกนั   จึงหวงัวา่คงจะเป็นไปไดดี้ในอนาคต 
  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง
มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติที)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินที�ผา่นการรับรองของผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 
สิAนสุด ;0 ธนัวาคม 8<<K  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันีA   
 
 เห็นดว้ย 525,675,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
  
วาระที) 3  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 8<<K 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการชีAแจงรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  สืบเนื�องจากวาระที� 8  ซึ� งผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีผลขาดทุน จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้   ซึ� งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นวา่ เพื�อเป็นการตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นที�ไดใ้ห้การสนบั 
สนุนแก่บริษทัฯ เป็นอยา่งดีตลอดเวลาที�ผ่านมา  จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ >.>8< บาท  โดยคิดจากจาํนวนหุ้น 0,;?;,8[K,?>? หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัAงสิAน 
;;,<[8,8;<.0> บาท 
  โดยบริษทัฯ จะกาํหนดวนัรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัพฤหัสบดีที� 00 
พฤษภาคม 8<=>  และให้รวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 08 พฤษภาคม 8<=>   และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที� 8< พฤษภาคม 8<=> 
  จากนัAน  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุ้น  ไดก้ล่าวขอบคุณที�จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  แต่มีความกงัวลวา่
เงินสดของบริษทัฯ มีไม่มากนกั และจะตอ้งลงทุนงานแผงโซล่าร์ 8>> ลา้นบาท  งาน BOI อีก ?>> ลา้นบาท และจะตอ้งเพิ�ม
กาํลงัการผลิตหมอ้แปลงฯอีก  เกรงวา่เงินสดจะมีไม่เพียงพอ 
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  กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Aแจงวา่  Cash Flow ของบริษทัฯคาดวา่ไม่มีปัญหาในเรื�องการจ่ายปันผล ส่วนการ
เพิ�มยอดขายไม่ตอ้งใชเ้งินสด  เพียงแต่หางานให้มากขึAนและมีสถาบนัการเงินเป็น Project Finance  โดยไดมี้การหารือกบั
สถาบนัการเงินอยูแ่ลว้   และสาํหรับ  D/E ของบริษทัฯตามที�เรียนคือ >.H[ เท่ายงัสามารถเพิ�มขึAนไดอี้กมากตามที�ไดต้กลงไว้
กบัธนาคารฯ 
  พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ์ ผูถื้อหุ้น ไดแ้สดงความเห็นว่า  วาระนีA เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�อง
เงินปันผลจ่าย   ซึ�งเป็นปัญหาในดา้นกฎหมายมหาชน มาตรา 00<   ขอให้ที�ปรึกษากฎหมาย ชีAแจงให้ผูถื้อหุน้เขา้ใจวา่ตวับท
กฎหมายครอบคลุมหรือไม่ จะไดไ้ม่มีปัญหาในการฟ้องร้องภายหลงั 
  คุณนิติ  ยิAมแยม้  ที�ปรึกษากฎหมายจากสาํนกังานกฎหมายเทพนิติ  ไดอ้ธิบายให้ผูถื้อหุน้ทราบวา่ ตามขอ้
กฎหมายที�ไดก้าํหนดไวเ้ป็นการกาํหนดโดยทั�วไป  อยา่งไรก็ตามไม่ไดเ้ป็นการห้ามหรือฝ่าฝืนเสียทีเดียว ทัAงนีA  ขึAนอยูก่บัมติ
คณะกรรมการและความเห็นของที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 
  ประธานฯ ไดส้รุปวา่ ในการพิจารณาวาระนีA  คณะกรรมการบริษทั ไดห้ารือกนัโดยคาํนึงถึงผูถื้อหุ้นเป็น
นโยบายหลกั   และไดห้ารือกนัถึงสถานการณ์เงินซึ�งมีเงินคา้งรับและเงินสาํรองที�พอจะตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ได ้จึงไดเ้สนอ
ขออนุมติัจ่ายเงินปันผล แมจ้ะเลก็นอ้ยก็ตาม   
  พ.ต.อ.เสริมเกียรติฯ  ไดซ้กัถามต่อในเรื�องเกี�ยวกบัการจ่ายปันผลในกรณีที�มีผลขาดทุน  มีคาํตดัสินถึงขัAน
ฎีกาหรือไม่  จะไดน้าํไปเป็นตวัอยา่ง 
  คุณอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร (CFO)  ไดเ้รียนชีAแจงวา่ ตามมาตรา 00< แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ 
ที�ท่านไดอ้า้งถึง กาํหนดวา่  ถา้บริษทัยงัมีขาดทุนสะสม หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล  แต่บริษทัฯไม่มีขาดทุนสะสม  จึงไม่เขา้ข่าย
ขอ้ห้าม  ทัAงนีA  บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนเฉพาะกิจการซึ�งเป็นการขาดทุนประจาํงวดเท่านัAน   โดยมีกาํไรสะสมอยูจึ่ง
จ่ายปันผลได ้
    เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง
มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิี)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 8<<K โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันีA  
 
 เห็นดว้ย 525,675,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
    
วาระที) 4  พิจารณาอนุมติัแต่งตัAงกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 8<=> 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 0> ท่าน  เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 88.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 0 ใน ;   ดงันีA  
  1.  นายวนิยั  วทิวสัการเวช   ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร ตาํแหน่ง  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
  3.  นางดารณี  กนัตามระ  ตาํแหน่ง  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
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  เพื�อให้การแต่งตัAงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม  ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจาก
ห้องประชุม  และไดม้อบหมายให้คุณพิทกัษ์  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทาํหนา้ที�
ชีAแจง 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดแ้ถลงวา่  โดยที�กรรมการทัAงสามท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ� งเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์อง กลต.ทุกประการ   และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่อยา่งใด   
จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัAงกรรมการทัAงสามท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีก
วาระหนึ�ง    
  จากนัAน  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง
มติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิี)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมติัให้แต่งตัAงกรรมการทัAง ; ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ� ง  โดยผลการลงมติมี
รายละเอียด ดงันีA    
  1.  นายวนิยั  วทิวสัการเวช 
 เห็นดว้ย 525,675,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000    

  2.  นายอนนัต ์  สนัติชีวะเสถียร 
 เห็นดว้ย 525,675,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 

 ;.  นางดารณี   กนัตามระ 
 เห็นดว้ย 525,675,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
  
วาระที) 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 8<=> 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า  บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน
กรรมการ  ไดแ้ก่ ค่าเบีA ยประชุมรายเดือน/รายครัA ง และโบนสั  สาํหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมที�แจง้แก่ผูถื้อหุน้ทราบแลว้     
  ทัAงนีA   การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดพิ้จารณาเทียบเคียงกบัธุรกิจซึ� งมีขนาดใกลเ้คียงกนัและมี
ความเหมาะสมเพียงพอกบัหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการ   จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 8<=>  ภายในวงเงินรวมไม่เกิน =,>>>,>>>.- บาท (หกลา้นบาท)  เท่ากบัปี 8<<K 
  จากนัAน  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง
มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิี)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 8<=>   เป็นจาํนวนเงินรวมทัAงสิAนไม่เกิน  =,>>>,>>>.- บาท  (หกลา้นบาท)    
โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันีA   
 
 เห็นดว้ย 525,775,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
     
วาระที) 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัAงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 8<=> 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณวนิยั วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูชี้Aแจงต่อผูถื้อหุ้น 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อที� ประชุมว่า เพื�อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.8<;<  ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  แต่งตัAงผูส้อบบัญชีและ
กาํหนดเงินค่าสอบบญัชีทุกปี    คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตามกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่   เพื�อให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กลต.ในเรื�องการเปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชีทุกรอบระยะเวลา < ปี  ซึ� งผูส้อบบญัชีรายเดิมร่วมงาน
กบับริษทัฯมาแลว้เกือบ 0> ปี    สาํหรับการคดัเลือก ไดค้าํนึงถึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบ  การกาํหนดค่าสอบบญัชี   
มาตรฐานของผูส้อบบญัชีโดยการรับรองของ กลต.     
  โดยความเห็นและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาและ
เห็นชอบให้นาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตัAง   นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� [=88 หรือ 
นางสาวซูซาน  เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ?;>= หรือนายสุชาติ พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 
??H<   หรือ นางสาวชื�นตา  ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� H<H>   หรือ นางสาววนัดี เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เลขที� [80>  หรือ นายเกียรติศกัดิi   วานิชยห์านนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� KK88  จาก บริษทั เอส พี ออดิท 
จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี8<=>    
  สาํหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 8<=> เป็นจาํนวนเงิน  0,=>>,>>>.- บาท (หนึ�งลา้นหกแสนบาท)  
และค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 0=<,>>>.- บาท (หนึ�งแสนหกหมื�นหา้พนับาท)  ขอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณารายละเอียดขอ้มูล
เปรียบเทียบราคาบนจอภาพ   
  จากนัAน  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้   
  -  แสดงความเห็นในเรื�องวิธีการสรรหาหรือการคดัเลือกเรื�องราคาจะตอ้งมีการเปรียบเทียบและเสนอ
ราคาสุดทา้ยใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
  -  ขอ้กาํหนดโดยกฎหมายของผูส้อบบญัชีรายนัAนๆ จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์
ขอใหป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้Aแจงวา่  จากขอ้มูลบนจอภาพไดแ้สดงการเปรียบเทียบราคาของผู ้
เสนอราคาทัAง ? รายรวมทัAงรายที�เสนอราคาตํ�าสุดที�บริษทัฯไดท้าํการคดัเลือก   นอกจากนีA   ผูเ้สนอราคาทัA งหมดลว้นเป็น
บริษทัฯที�มีมาตรฐานและไดรั้บการรับรองจาก กลต. แลว้ทัAง ? ราย   
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  คุณฐิติพงศ ์  โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้   
  -  บจ. เอกรัฐโซล่าร์  ไม่ไดท้าํธุรกรรม  ทาํไมค่าสอบบญัชีแพงกวา่  บจ.เอกรัฐเอน็เนอยี�  
  -  เพื�อเป็นการประหยดั  บริษทัยอ่ยควรใชผู้ส้อบบญัชีทั�วไปไม่จาํเป็นตอ้งจา้งผูส้อบบญัชีในตลาดฯ 
  คุณอนนัตฯ์ (CFO)  ชีAแจงวา่  บจ.เอกรัฐโซล่าร์ ยงัมีขาดทุนสะสมคงคา้งอยูแ่ละยงัตอ้งใชรั้บงานอยูบ่า้ง   
สาํหรับค่าสอบบญัชี บจ.เอกรัฐเอน็เนอยี� เป็นราคามาตรฐานตํ�าสุดของบริษทัผูส้อบบญัชีแลว้  และการใชผู้ส้อบรายเดียวเพื�อ
ความสะดวกในการ Consolidate 
  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง
มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มตทิี)ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมติัแต่งตัAง นางสาวยพิุน ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� [=88 หรือ นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขที� H;>=   หรือ นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ??H<  หรือ นางสาวชื�นตา  ชมเมิน  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� H<H>  หรือ นางสาววนัดี  เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� [80>  หรือ นายเกียรติ
ศกัดิi   วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที� KK88  จาก บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 
8<=>  และอนุมติัค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 8<=>  เป็นจาํนวนเงิน 0,=>>,>>>.- บาท (หนึ�งลา้นหกแสนบาท)  และค่าสอบบญัชี
บริษทัยอ่ย 165,000.- บาท (หนึ�งแสนหกหมื�นหา้พนับาท)  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันีA   
  
 เห็นดว้ย 525,775,320        เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
    
วาระที) 7  เรื�องอื�นๆ 
  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามในเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจากวาระที�ไดด้าํเนินการประชุมมาแลว้  
ซึ�งมีสาระสาํคญัดงันีA  
  คุณจิตต ์ สาวติตก์ลุ   ผูรั้บมอบฉนัทะและเป็นอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
  -  กล่าวแสดงความยนิดีกบักรรมการที�ไดรั้บแต่งตัAงกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัA ง 
  -  ได้รับทราบคาํอธิบายการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ  และรับทราบ  Business Plan  แลว้ ขอทราบ
ปัญหาเกี�ยวกบั Solar Farm  ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ� งไดรั้บทราบจากขอ้ร้องเรียนในเรื�องที�ไดมี้การอนุมติัไปแลว้
ขนาด [>> เม็กกะวตัต ์ โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะดึงเรื�องคืนกลบัไปดาํเนินการเอง ซึ� งกลุ่มสหกรณ์ฯไม่ยินยอม  หาก
เป็นจริง บริษทัฯจะมีโอกาสไปรับงาน Solar Farm ของสหกรณ์การเกษตรในส่วนนีAไดห้รือไม่ 
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  ตามขอ้เท็จจริงคือ  ในเฟสแรกคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน(กกพ.) มี
นโยบายสาํหรับ Solar Farm  จาํนวน [>> เมก็กะวตัต ์โดยแบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร ?>> เมก็กะวตัต ์และส่วนราชการ 400 
เมก็กะวตัต ์   แต่ไดน้าํโควตา้ของสหกรณ์ฯมาทาํการจบัสลาก 300 เมก็กะวตัต ์ และมีการจบัสลากไดท้ัAงสิAน 8[0 เม็กกะวตัต ์ 
เมื�อครบกาํหนดในสิAนปี 8<<K  มีการก่อสร้างแลว้เสร็จรวมประมาณ 8>> เมก็กะวตัต ์ ส่วนที�เหลือ [0 เมก็กะวตัต ์อยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของ กกพ.  และเฟสที�สองในส่วนโควตาของสหกรณ์ฯ คาดวา่จะมีประกาศออกมาอีก 00K เม็กกะวตัต ์ภายใน
ตน้เดือนพฤษภาคมนีA  
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  พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุ้น ไดฝ้ากให้ท่านประธานฯและฝ่ายจดัการปรับแผนกลยทุธ์ฟืA นฟู
ใหเ้อกรัฐโซล่าร์  มีรายไดก้ลบัมาและต่อสูก้บัคู่แข่งได ้  และขอขอบคุณที�ใหโ้อกาสผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น 
 
  ประธานฯ แจง้วา่จะรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอต่าง ๆ ไปพิจารณา และไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูที้�
เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ��.*� น. 
 
       
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานที�ประชุม 
                                                                                    (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                                    (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 
 
 


