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ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

............................. 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
  นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานคณะกรรมการบริษทั  เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าว
ตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง     
  ขณะน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 47 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้71,242,103 หุน้  
และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 34 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้  474,311,771 หุน้ รวมทั้งหมด 81 ราย รวม
จ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 545,553,874 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 40.6133 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ซ่ึงเกิน
กวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ก่อนการ
ประชุม  ประธานฯไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯท่ีเขา้ประชุม  ประกอบดว้ย 
 
 1.  นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั  
 2.  นายวนิยั วทิวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ- 
   พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 4  นายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 5.  นายชาตรี   ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
 6.  นายววิฒัน์ แสงเทียน กรรมการ 
 7.  นางสาวอุรวี กนกพฤกษ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 8.  นายดนุชา นอ้ยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ   
   และกรรมการผูจ้ดัการ 
 9.  นายอนนัต ์ สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน                                                                
 10.  นางดารณี กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป  
  ในการประชุมคร้ังน้ี  คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% 
  
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อแนะน ากติกาให้แก่ผู ้
ถือหุน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะน า  คุณยพุิน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาก บริษทัสอบบญัชี 



เอส พี ออดิท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯท่ีเขา้ร่วมประชุม   และแนะน า  คุณนิติ  ยิม้แยม้  ท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบริษทั จากส านกังานกฎหมายเทพนิติ 
  ส าหรับกติกาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีน้ี จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระใน
หนงัสือเชิญประชุมตามล าดบั  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติส าหรับวาระนั้น  โดยขอใหผู้ ้
ถือหุน้แจง้ช่ือ-นามสกุลและสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเน้ือหาตาม
วาระนั้น ๆ 
 -   การออกเสียงลงคะแนน ใชแ้บบ 1 หุน้มีสิทธิเท่ากบั 1 เสียง 
 - กรณีท่ีผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหล้งคะแนนในบตัรลง 
คะแนนในช่องไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี ส่วนผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ส่งบตัรลง 
คะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะถือวา่ท่านใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนั้น ๆ  
 -   กรณีท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจนหรือมีการแกไ้ขในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือช่ือ
ก ากบั จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
  -  การนบัคะแนนเสียง เจา้หนา้ท่ีจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง/บตัร
เสีย  หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือคือคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ของวาระนั้น และจะประกาศคะแนนใหท้ราบทนัทีท่ีรวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ     
  จากนั้นกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
   

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯแลว้   
ซ่ึงไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
  จากนั้น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  พ.ต.อ.(พิเศษ)เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้  ไดเ้สนอดงัน้ี 
  สถานท่ีจดัประชุมไม่มีความสะดวก เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ไม่มีบริการสาธารณะท่ีจะ 
เดินทางไดส้ะดวกส าหรับผูถื้อหุน้รายยอ่ย  หากเป็นไปไดข้อใหแ้กไ้ข นอกจากน้ีควรจดัใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจ 
ไดเ้ขา้เยีย่มชมกิจการดว้ย  
  จากขอ้เสนอดงักล่าว  ประธานฯขอรับเร่ืองไปพิจารณา 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรอง 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน  2560  โดยลงมติในบตัรลงคะแนน 
ส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 



ออกเสียงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน 2560   
โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  546,671,026       เสียง ร้อยละ              99.9978 
  ไม่เห็นดว้ย          12,000 เสียง ร้อยละ    0.0021 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  บตัรเสีย                              00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
   

วาระที ่2 พิจารณาผลการด าเนินงาน  และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี  ส าหรับปี 
  ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
    กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ข้ึนจอภาพเพื่อช้ีแจงแก่ 
ผูถื้อหุน้ โดยรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2560 และ 2559  ซ่ึงสรุปดงัน้ี 
        ปี 2560                     ปี 2559 
  ผลการด าเนินงาน                        
  -  รายไดจ้ากการขายสินคา้(ลา้นบาท)             1,398.98                    1,341.29 
  -  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ(ลา้นบาท)               193.63                       212.28 
  -  รายไดจ้ากการรับจา้งงานโซล่าร์ฯ(ลา้นบาท)            41.36           44.72 
  -  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นบาท)                 47.72                        21.71 
  -  รายไดอ่ื้น (ลา้นบาท)        54.98            38.83  
  -  รายไดร้วม (ลา้นบาท)                1,736.37           1,658.83   
  -  ก าไรขั้นตน้(ลา้นบาท)                   329.08                      227.06      
  -  ก าไรสุทธิ(ลา้นบาท)                      50.87                      (65.92)                        
  ฐานะทางการเงิน                           
  -  สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท)   2,001.70       2,106.15 
  -  หน้ีสินรวม (ลา้นบาท)                                              806.78                      928.52 
  -  ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท)                                  1,194.92                   1,177.62 
                        -  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (ลา้นบาท)                       1,074.63                   1,074.63 
                        -  มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้น (%)                                              0.80                          0.80  
                           -  ก าไรสุทธิต่อหุ้น (%)                                                  0.038                       (0.049) 
                           -  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (%)                                            0.89                          0.88 
 
 
 



           อตัราผลตอบแทนท่ีส าคญั       
  -  อตัราก าไรขั้นตน้ (%)        19.57                        14.02 

  -  อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม(%)         16.75                        18.10 
  -  อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม(%)          2.93                        (3.97) 
                           -   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม(%)                       4.53                        (2.18) 
  -   อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้(%)                  4.29                        (5.29)   
  -  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(%)               0.68                          0.79 
  จากขอ้มูลทางการเงินท่ีไดส้รุปใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบนั้น จะเห็นไดว้า่ ผลการด าเนินงานในปี 
2560  ไดพ้ลิกกลบัมามีก าไรสุทธิประมาณ 50.8 ลา้นบาท  จากในปี 2559 มีผลขาดทุนประมาณ 65.9 ลา้นบาท  
อนัเน่ืองมาจาก 
  1. ในปี 2560 มียอดรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจากปี 2559  ประมาณ 5% ซ่ึงรายไดใ้นส่วนท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาจากงานภาคราชการ  ส าหรับงานทางภาคเอกชนยงัคงชะลอตวั ยงัไม่มีโครงการใหญ่เกิดข้ึน 
  2.  ในปี 2560  มีก าไรขั้นตน้ 19.6%  จากยอดรายได ้ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 14%   
ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 5.6% น้ีเกิดจากความพยายามหางานท่ีมี Margin ท่ีเพิ่มข้ึน  และการลดตน้ทุนผลิตอยา่ง
เขม้ขน้ คือการพฒันาการออกแบบหมอ้แปลงใหมี้ตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่าลง  และการจดัหาวตัถุดิบในราคาท่ี
ถูกลง 
  3. ปี 2560 บริษทัฯไดพ้ยายามลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลงไดม้ากกวา่ปีก่อน เช่น    
ค่าขนส่ง  โดยการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน   
 ส าหรับผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัในรอบปีท่ีผา่นมา คือ 
  1. บริษทัฯลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บนหลงัคาโรงงานท่ีบางปะกง ขนาด 
360 กิโลวตัต ์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 17 ลา้นบาท  โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 และเม่ือตน้เดือนเมษายน 2561 ไดท้  าเช่ือมระบบ (COD)กบัการไฟฟ้า
เสร็จ ซ่ึงนบัแต่ติดตั้งบริษทัฯไดท้ดลองระบบและเก็บตวัเลข สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าลงประมาณ 
10% โดยทัว่ไปตามปกติจะประหยดัได ้ 10-20% ถา้ใชง้านตลอดเวลา แต่เน่ืองจากสภาพการท างานของ
โรงงานหยดุพกัตอนเท่ียงและหยดุวนัเสาร์อาทิตย ์ จึงประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้พียง 10% ส าหรับประโยชน์ท่ี
บริษทัฯไดรั้บจากการน้ี คือ 
      - สามารถน าเงินลงทุน 50% (ประมาณ 8.5 ลา้นบาท) ไปหกัจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้ง
ช าระไดภ้ายใน 3 ปี 
      -  สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10% ต่อปี  ประมาณ 1.2 ลา้นบาทต่อปี 
      -  สามารถน าเงินลงทุนไปหกัค่าเส่ือมราคาได ้20 ปี ๆ ละ 5% เป็นเงินประมาณ 8.5 แสน  
บาทต่อปี 
      -  สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี 
  2. บริษทัฯไดน้ าแผงโซล่าร์เซลล ์ ขนาดไม่เกิน 340 วตัต ์ ไปท าการทดสอบมาตรฐาน IEC  
61215  และ IEC 61730  จากสถาบนัทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า TUV SUD  ประเทศเยอรมนั และไดผ้า่นการ



รับรองเรียบร้อยแลว้ เม่ือ 11 กนัยายน 2560 นอกจากน้ี ยงัไดรั้บใบอนุญาตจากส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายมาตรฐาน มอก.1843  และ  มอก. 
2580  ส าหรับขนาดไม่เกิน 340 วตัต ์  ตั้งแต่วนัท่ี 28  กนัยายน 2560 
        ส าหรับแผงโซล่าร์ขนาดไม่เกิน 340 วตัตท่ี์ผา่นการทดสอบจากเยอรมนันั้น จะน ามา 
Apply  กบั มอก.2580  เน่ืองจาก สมอ.ไม่มีเคร่ืองมือทดสอบขนาด 340 วตัต ์ จึงตอ้งส่งไปทดสอบท่ีเยอรมนั 
ซ่ึง มอก. 2580  คือคุณสมบติัของแผงเซลลท่ี์สามารถทนความร้อนไดสู้งกวา่มาตรฐาน   
  3. บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฉลากเขียวของหมอ้แปลงไฟฟ้าไทย (TGL-117-116) กบั
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าฉลากเขียวท่ีขนาด 1000 
kVA 22 kV เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560   ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์จากการใชห้มอ้แปลงฉลากเขียว คือ 
        - ลูกคา้จะมีค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้านอ้ยลง เพราะหมอ้แปลงฉลากเขียวเป็นหมอ้แปลงฯ
ท่ีมีค่าความสูญเสียต ่า (ค่า Loss ต ่า) 
        -  ลูกคา้จะไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ทั้งน้ี รายงานผลการด าเนินงานไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดน้ าส่งผูถื้อหุน้แลว้ 
ขอเชิญผูถื้อหุ้นซกัถาม 
  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้  
  1. พิจารณาจากงบการเงิน ขอทราบสาเหตุหลกัของยอดรายไดท่ี้ไม่ค่อยเติบโตเกิดจากอะไร
และบริษทัหมอ้แปลงฯในตลาดมีสภาวะคลา้ย ๆ กนั  และจะด าเนินการอยา่งไร 
  2.  SOLAR FARM  ท่ีมีอยูจ่  านวนเท่าใด  ก่อสร้างท่ีปราจีนบุรี และบางบวัทองเสร็จแลว้ใช้
ไปเท่าไรและคงเหลืออีกเท่าไร  การท่ีรัฐบาลไม่ขยายงานพลงังานทางเลือกในฐานะท่ีบริษทัฯท าธุรกิจดา้นน้ีมี
ผลกระทบหรือไม่ และตั้งรับอยา่งไร 
  3.  จะขาย 1,400 ลา้น ใชก้ าลงัการผลิตก่ีเปอร์เซ็นต ์
  4.  ปีหนา้จะด าเนินการอยา่งไร แนวโนม้ก าไรจะดีข้ึนหรือไม่ 
  5.  รายไดจ้ากการรับจา้งติดตั้งก าไรนอ้ย(ดูจากงบฯ)   เป็นการติดตั้งเพื่อใชเ้องหรือรับจา้ง 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี 
  ปัจจุบนัท่ีปราจีนบุรีก่อสร้างเสร็จ ขนาด 1.26 เมก็กะวตัต ์แบ่งเป็น เฟส 1 สร้างเสร็จปี 2553  
ขนาด 0.63 เมก็กะวตัต ์ และเฟส 2 สร้างเสร็จ ปี 2556 ขนาด 0.63 เมก็กะวตัต์ ส่วนสหกรณ์บางบวัทอง 
ก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2559 ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์ทั้งสองโครงการขายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้   
  ส าหรับตลาดหมอ้แปลงฯยอดไม่เติบโต  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั   ไม่มีโครงการ 
ใหญ่ๆ เกิดข้ึน  ส่วนก าลงัการผลิตหมอ้แปลงในปัจจุบนัผลิตเพียง 60% ยงัไม่เตม็ก าลงัการผลิต  ส่วนแผง
เซลลจ์ะขายไดเ้ฉพาะงานราชการท่ีตอ้งใช ้ มอก.  และก าลงัการผลิตแผงคือ 20 เมก็กะวตัตต่์อปี  ยงัมีเหลือ
เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาขายไดไ้ม่มาก ดว้ยหลายองคป์ระกอบ และแผงท่ีได ้มอก.จะมีราคาสูงกวา่แผงท่ีน าเขา้จาก
จีนอีกดว้ย    ส าหรับงานติดตั้ง 40 ลา้นบาทเป็นงานรับจา้งติดตั้งให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ  ท่ีมีก าไรนอ้ยเพราะ
มีการแข่งขนัสูง 
 



  คุณสมพงษ ์ จิวะพงศ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  โรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมีอนาคตท่ีจะด าเนินการต่อหรือไม่    จากรูปภาพท่ีน าเสนอการติด
แผงโซล่าร์บนหลงัคาโรงงานเป็นการติดแผงเวน้แผงสลบักนั  โดยขอ้เทจ็จริงตอ้งติดแผงอยา่งไร 
  กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงวา่ การติดแผงโซล่าร์บนหลงัคาทัว่ไปจะตอ้งติดเตม็พื้นท่ี  แต่ส าหรับ 
บนหลงัคาโรงงานเน่ืองจากมีช่องแสงจึงไม่สามารถติดแผงติดกนัได ้  และส าหรับโรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมี
อนาคตและเหมาะสมท่ีจะด าเนินการต่อไป  ในปีท่ีผา่นมาแผงโซล่าร์ขายไดไ้ม่มาก เน่ืองจากงาน Solar Farm 
และ Solar Roof ของหน่วยงานราชการท่ีไดรั้บงบประมาณจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน (พพ.) เกิดความล่าชา้ในการจดัซ้ือจดัจา้งในปี 2560   และคาดวา่ในปี 2561 จะเร่ิมมีการจดัซ้ือเกิดข้ึน 
  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้ 
  รับทราบผลการด าเนินงานแลว้ และขอชมเชยผูบ้ริหารอีกคร้ังเร่ืองผลตอบแทนต่อผูล้งทุน 
  จาก Core Business  คือหมอ้แปลงฯซ่ึงมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ ควรท า R&D  ใหเ้ห็นวา่หมอ้แปลง
มีคุณภาพสูง จะก่อเกิดประโยชน์ต่อลูกคา้  ถือวา่ท าก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ส่วนการไปท า Solar Farm  ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก ดงันั้น มีทางเดียวคือให้ราชการบงัคบัการใชม้าตรฐาน 
  ในส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเลือกลงทุนใน AKR แลว้ก็ตอ้งดูผูบ้ริหารวา่จะสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน 
หรือจะลดค่าใชจ่้ายอยา่งไร และผูบ้ริหารมีความสามารถแค่ไหน 
  ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณในความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น และแถลงวา่ จากงบการเงินและ
ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร คือการปิดรอยร่ัวทั้งหมดเพื่อการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การหวงัพึ่งนโยบายของรัฐเพียง
อยา่งเดียวมีขอ้จ ากดัมาก ส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯก าลงัด าเนินการคือการลดตน้ทุนโดยการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
และเพิ่มประสิทธิภาพในงานใหม้ากข้ึน โดยคิดหาวธีิการท่ีจะขยายงานและพยายามท่ีจะน าตราสินคา้เอกรัฐสู่
ตลาดใหข้ยายกวา้งไปอีก  บริษทัฯมีจุดแขง็ในเร่ืองตวัสินคา้ มีกลุ่มลูกคา้ท่ีเช่ือถือและไวว้างใจแก่บริษทั จึงได้
พยายามท่ีจะเป็นคู่คิดใหก้บัลูกคา้ในการช่วยประหยดัพลงังานโดยเร่ิมตั้งแต่ออกแบบคิดใหต้ั้งแต่ตน้จนจบใน
กระบวนการประหยดัพลงังานทั้งหมด โดยสินคา้ท่ีมีอยูผ่สมผสานกบัเทคโนโลยีต่่าง ๆ  คือ โครงการ Total 
Energy Solution  ซ่ึงก าลงัศึกษาเตรียมการเพื่อใหมี้ความรอบรู้เช่ียวชาญ  โดยไม่ทิ้งส่ิงท่ีมีอยู ่  
  คุณเกียรติพล  มงคลเจริญกิจ  ผูถื้อหุน้ 
  1.  จากรายงานใน 56-1 แจง้ใช ้  Utilize Rate ไปประมาณ 91.53 แต่ผูบ้ริหารแจง้วา่ใชไ้ป 
60%   ขอทราบวา่ จากส้ินปีถึงปัจจุบนัต ่าลงหรืออยา่งไร 
  2.    ตวัเลขยอดขายหมอ้แปลงฯต่างประเทศ ลดลงตลอด  ขอถามวา่ตลาดต่างประเทศเป็น 
อย่างไรในขณะท่ีประเทศเพื่อนบา้นขยายตวั แต่ยอดขายกลบัลดลง   หรือไม่สามารถสู้ราคาจากจีนไดแ้ละ
บริษทัฯมีนโยบายจะท าใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งไร 
  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่  Utilize Rate ณ การผลิตทั้งโรงงานในปี 2560 ตามท่ีรายงาน
ถูกตอ้งแลว้ คือประมาณ 91%  ส าหรับในไตรมาส 1 อยูท่ี่ประมาณ 60%  ส่วนยอดขายต่างประเทศบริษทัจะ
ขายในแถบ ASEAN เป็นส่วนใหญ่ มีทั้งลูกคา้เอกชนและการไฟฟ้า ซ่ึงการไฟฟ้าในแต่ละประเทศจะมีการ
ประมูลต่างกนั  บางประเทศจะเปิดประมูล 2 ปีคร้ัง 



  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยลงมติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการ
รับรองของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
  เห็นดว้ย  549,049,272       เสียง ร้อยละ               99.9796 
  ไม่เห็นดว้ย        112,000 เสียง ร้อยละ    0.0203 
  งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ    0.0000 
  บตัรเสีย                              00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 
  ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจง 
  กรรมการผูจ้ดัการแถลงวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และบริษทัฯมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี 
  ในปีน้ี จากงบการเงินท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้ โดยงบเฉพาะกิจการ มี
ก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวน 50,874,926.00 บาท  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
ดงัน้ี 
  1.  ตั้งส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,543,746.30 บาท 
  2.  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ  0.03 บาท  (สามสตางค)์   จากจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 
1,343,289,404 หุน้  เป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 40,298,682.12  บาท  หรือประมาณร้อยละ 79 ของก าไร
สุทธิ  ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นวา่เป็นอตัราท่ีเหมาะสม  โดยบริษทัฯรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิ
การรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 
  ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ซกัถาม 
  คุณอนนัตฯ์ CFO  ไดเ้รียนผูถื้อหุน้ ขอแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือเชิญประชุมบรรทดัสุดทา้ย
หนา้ท่ี 2 ซ่ึงขอ้ความท่ีถูกตอ้งคือ  เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีถูกหกัภาษีนิติบุคคลในอตัรา 20% 
    เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยลงมติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เพื่อตั้งส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปัน
ผล  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี 



  
  เห็นดว้ย  549,049,272       เสียง ร้อยละ                 99.9796 
  ไม่เห็นดว้ย          12,000 เสียง ร้อยละ    0.0021 
  งดออกเสียง        100,000 เสียง ร้อยละ    0.0182  
  บตัรเสีย                              00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุม และแถลงวา่  บริษทัฯได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 
2560 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งมายงับริษทัฯ 
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ี
มีอยูท่ ั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้
  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวน 10 ท่าน ส าหรับกรรมการท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง รวม 3 คน  ประกอบดว้ย 
  1.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ   ต าแหน่ง   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา- 
          ผลตอบแทน   และกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายววิฒัน์  แสงเทียน  ต าแหน่ง  กรรมการ 
  3.  นางสาวอุรว ี กนกพฤกษ ์ ต าแหน่ง  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
  โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์อง  
กลต.ทุกประการ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง    
  จากนั้น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  คุณชญานุช กณัหปกรณ์  ผูรั้บมอบฉนัทะและเป็นอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
  การด าเนินการภายใตกิ้จการท่ีดี บริษทัฯไดมี้การหารือกนัในคณะกรรมการสรรหาฯหรือไม่ 
ในเร่ืองการก าหนดจ านวนปีของกรรมการอิสระ ซ่ึง CG ไดต้ระหนกัเร่ืองความเป็นอิสระอยา่งยิง่ กรุณา
อธิบายใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 
  ประธานฯไดช้ี้แจงวา่  ตามปกติมีการก าหนดระยะเวลาไว ้9 ปี  ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย การ
ท่ีอยูเ่ป็นเวลานานมิใช่วา่จะใจอ่อนแต่อยูท่ี่การท าหนา้ท่ีอยา่งไรมากกวา่  การมีประสบการณ์  มีอาวุโส ยอ่ม
เขา้ใจในเน้ืองานง่ายกวา่   เป็นการสะดวกต่อบริษทัท่ีจะเลือกคนเดิม   ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลมากกวา่ เร่ือง
จ านวนปีขอรับไวพ้ิจารณา   
 
 



  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้ 
  การมีผูเ้ช่ียวชาญหรือช านาญงานในหน่วยงานจะช่วยใหก้ารท างานไดร้อบคอบข้ึนเป็นส่ิง 
จ าเป็น ขอเสนอเป็นแนวคิดใหก้รรมการสรรหาฯไดว้างกฎเกณฑใ์นการประเมินช้ีวดัผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ถา้หากไม่ผา่นเกณฑก์ติกาสากลท่ีวางไวก้็ไมค่วรเป็นกรรมการ   ซ่ึงโดยขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองของ
จิตใจและจรรยาบรรณของแต่ละคนมากกวา่ 
  ประธานฯแถลงวา่ บริษทัฯไดมี้เกณฑก์ารประเมินตาม กลต.ก าหนดอยูแ่ลว้ และมีการ
ประเมินระหวา่งกรรมการอีกดว้ย ท่านผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาผลการท างานของกรรมการไดว้า่ส่ิงท่ีได้
เสนอเป็นไปตามครรลองหรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยลงมติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระ
หน่ึง  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   
  1.  นายพิทกัษ ์  ไชยเจริญ 
       เห็นดว้ย  549,149,166       เสียง ร้อยละ               99.9977 
       ไม่เห็นดว้ย                        12,106 เสียง ร้อยละ    0.0022 
       งดออกเสียง                  00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
        บตัรเสีย                                      00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
  2.  นายววิฒัน์   แสงเทียน 
       เห็นดว้ย  548,979,272       เสียง ร้อยละ               99,9978 
       ไม่เห็นดว้ย             12,000 เสียง ร้อยละ    0.0021 
       งดออกเสียง                    00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
       บตัรเสีย                                      00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
  3.  นางสาวอุรว ี  กนกพฤกษ ์
       เห็นดว้ย  523,049,272       เสียง ร้อยละ               99.9785 
      ไม่เห็นดว้ย                        12,000 เสียง ร้อยละ    0.0022 
      งดออกเสียง                      100,000 เสียง ร้อยละ    0.0191 
      บตัรเสีย                                        00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล- 
ตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้ 



  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแ้ถลงวา่ บริษทัฯไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาฯเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิด 
ชอบของกรรมการแต่ละคณะ โดยอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและบริษทัจดทะเบียนท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั 
  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ 
ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมรายเดือน/รายคร้ัง  และค่าโบนสั เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,000,000.00 
บาท (หกลา้นบาท) เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีแจง้แก่ผูถื้อหุน้ทราบแลว้     
  จากนั้น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยลงมติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  
6,000,000.-  บาท  (หกลา้นบาท)    โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
  
  เห็นดว้ย                549,049,272       เสียง ร้อยละ               99.9796 
  ไม่เห็นดว้ย                        12,000 เสียง ร้อยละ    0.0021 
  งดออกเสียง                      100,000 เสียง ร้อยละ    0.0182 
               บตัรเสีย                                            00       เสียง ร้อยละ    0.0000  
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณวินยั  วทิวสัการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู ้
ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ในปีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยมีหลกัเกณฑค์ านึงถึงความต่อเน่ือง และความเป็นอิสระในการท างาน    
  จากการเสนอราคาเปรียบเทียบรวม 3 ราย  และไดค้ดัเลือกผูส้อบรายเดิม คือ ส านกังาน เอส 
พ ี ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด  โดยการแต่งตั้งคร้ังน้ีเป็นรอบปีบญัชีท่ี 2 ติดต่อกนั ไดผ้า่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯแลว้และเห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง    
  -  นางสาวยพุิน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  8622   หรือ  
  -  นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4306   หรือ  
  -  นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4475   หรือ  
  -  นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7570   หรือ  
  -  นางสาววนัดี  เอ่ียมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8210  หรือ  
  -  นายเกียรติศกัด์ิ  วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9922   



  จาก บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561    
  โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561  เป็น 
จ านวนเงิน 1,850,000.00 บาทโดยในส่วนค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึน คือระบบการตรวจเทคโนโลยี่และ
สารสนเทศ จ านวน 85,000.00 บาท  ตามขอ้มูลเปรียบเทียบราคาบนจอภาพ   
  จากนั้น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้   
  ขอชมเชยในเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  บริษทัฯมีความใส่ใจในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีไดต่้อรอง
และไดก้ าหนดจ านวนเงินเป็นตวัเลขชดัเจน ไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ส่วนท่ีเพิ่มคือเน้ืองานเพิ่มข้ึนเม่ืออธิบายก็
เขา้ใจได ้
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยลงมติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้ง นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8622 หรือ นางสาว
ซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4306 หรือ นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4475 หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7570 หรือ นางสาววนัดี  เอ่ียมวณิชชา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8210 หรือ นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 9922  
จาก บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และอนุมติัค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2561   เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,850,000.00 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนหา้หม่ืนบาท) โดยผลการลงมติมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
  
  เห็นดว้ย                549,049,272       เสียง ร้อยละ               99.9796 
  ไม่เห็นดว้ย                      112,000 เสียง ร้อยละ    0.0203 
  งดออกเสียง                     00 เสียง ร้อยละ    0.0000  
  บตัรเสีย                                            00       เสียง ร้อยละ    0.0000 
 
วาระที ่7 เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุ้นซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวาระท่ีไดด้ าเนินการ 
ประชุมมาแลว้  ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
  คุณสมพงษ ์  จิวะพงศ ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามวา่บริษทัฯมีโครงการระยะยาว 3 - 5 - 
10 ปี เป็นอยา่งไรบา้ง 
  ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนระยะยาวไวแ้ลว้  ทั้งงานหมอ้แปลงฯ งานโซล่าร์
วา่จะขายอยา่งไร บริการอยา่งไร รวมถึงดา้นต่างประเทศ  ทั้งน้ี ในอนาคต ท่านผูถื้อหุน้อาจจะเห็นวา่ บริษทัฯ 
เป็นผูบ้ริหารจดัการเร่ืองพลงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่



  คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ ภาครัฐมีการทบทวนแผน PDP ไป
อยา่งไร และมีผลกระทบกบับริษทัฯหรือไม่  และจะรับมืออยา่งไร 
  ประธานฯไดช้ี้แจงวา่  แผนพฒันาพลงังานท่ีรัฐบาลก าหนดยงัอยูใ่นระหวา่งการทบทวน ใน
ส่วนผลกระทบกบับริษทัฯ คาดวา่คงไม่มีผลกระทบแต่จะกลบัเป็นผลดีมากกวา่ และในส่วนท่ีรัฐบาลแถลง
เขา้ใจวา่จะเป็นเร่ืองของชีวมวล    
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
   
  ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชุม   และขอรับขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอต่าง ๆ ไปพิจารณา    และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
                                                      ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                            (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง) 
                                        
                                                    
    ลงนาม.........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                              (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 
 
 
 
 

 
 
 


