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  เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวินัย  วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกกรรมการ

ท่านใดท่านหนึ� งเป็นผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั� งนี�  ดงัมีรายชื�อและประวติั

โดยสังเขปตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 12 ซึ� งมีให้

เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น และเพื�อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ 

(พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมาตามที�อยูข่องบริษทัฯ ดงันี�  

บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)  

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายสื�อสารองคก์ร 

เลขที� 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั�น 28 ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

  

 (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด (มหาชน) 

วนัจันทร์ที� 30 เมษายน 2561 

ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

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

 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

  นายวิชิต  แยม้บุญเรือง  ประธานคณะกรรมการบริษัท  เป็นประธานที�ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและ

ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้ง     

  ขณะนี�  มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 47 ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้71,242,103 หุ้น  และผูถ้ือ

หุ้นที�มอบฉันทะ จาํนวน 34 ราย  รวมจาํนวนหุ้นได้  474,311,771 หุ้น รวมทั� งหมด 81 ราย รวมจาํนวนหุ้นได้ท ั� งสิ�น 

545,553,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.6133 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ ั�งหมด ซึ� งเกินกว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายได้ทั�งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษทัฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 เพื�อดาํเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  ก่อนการประชุม ประธานฯไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯที�

เขา้ประชุม  ประกอบดว้ย 

 1.  นายวิชิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั  

 2.  นายวินยั วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 4.  นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 5.  นายชาตรี   ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

 6.  นายวิวฒัน์ แสงเทียน กรรมการ 

 7.  นางสาวอรุวี กนกพฤกษ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 8.  นายดนุชา นอ้ยใจบุญ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการ 

9.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี�ยง และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวุโสสายการเงิน                                                            

 10. นางดารณี กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทั�วไป  

  ในการประชุมครั� งนี�   คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั�ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  น้อยใจบุญ กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อแนะนาํกติกาให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย

กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะนาํ  คุณยุพิน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาก บริษทัสอบบญัชี เอส พี ออดิท   เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม และแนะนาํคุณนิติ  ยิ�มแยม้ ที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั จากสาํนกังานกฎหมายเทพนิติ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 
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  สาํหรับกติกาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีนี�  จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญ

ประชุมตามลาํดบั  และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติสาํหรับวาระนั�น  โดยขอให้ผูถ้ือหุน้แจง้ชื�อนามสกุลและ

สถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเนื�อหาตามวาระนั�น ๆ 

  -  การออกเสียงลงคะแนน ใชแ้บบ 1 หุน้มีสิทธิเทา่กบั 1 เสียง 

  - กรณีที�ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนในช่องไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสียง และส่งเจา้หนา้ที� ส่วนผูถื้อหุ้น/ผูร้ับมอบฉนัทะที�ไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที� บริษทัฯจะถือว่า

ท่านใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนั�น ๆ  

  -  กรณีทาํเครื�องหมายไม่ชดัเจนหรือมีการแกไ้ขในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื�อกาํกบั จะถือว่าเป็น

บตัรเสีย 

  - การนบัคะแนนเสียง เจา้หน้าที�จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง/บตัรเสีย  หกัออก

จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม  ส่วนที�เหลือคือคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยของวาระนั�น และจะประกาศ

คะแนนใหท้ราบทนัทีที�รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ     

  จากนั�นกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื�อดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

   

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เมื�อ

วนัที� 27 เมษายน 2560 และไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ ซึ�งไดจ้ดัส่งรายงานการ

ประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

  จากนั�น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  พ.ต.อ.(พิเศษ)เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้  ไดเ้สนอดงันี�  

  สถานที�จดัประชุมไม่มีความสะดวก เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ไม่มีบริการสาธารณะที�จะเดินทางได้

สะดวกสาํหรับผูถ้ือหุน้รายย่อย  หากเป็นไปไดข้อให้แกไ้ข นอกจากนี�ควรจดัให้ผูถ้ือหุน้ที�สนใจไดเ้ขา้เยี�ยมชมกิจการดว้ย  

  จากขอ้เสนอดงักล่าว  ประธานฯขอรับเรื�องไปพจิารณา 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม   ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 โดยลงมติในบตัรลงคะแนนสาํหรับผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงด

ออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 โดยผลการลงมตมีิรายละเอียด

ดงันี�  

 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 
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วาระที� 2  พจิารณาผลการดําเนนิงาน  และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี สิ�นสุด ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2560 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดผลการดาํเนินงาน 

    กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ขึ�นจอภาพเพื�อชี�แจงแก่ผูถื้อหุน้ โดย

รายงานผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ซึ�งสรุปดงันี�  

 ปี 2560                     ปี 2559 

  ผลการดาํเนินงาน                        

-  รายไดจ้ากการขายสินคา้ (ลา้นบาท)            1,398.98              1,341.29 

-  รายไดจ้ากการให้บริการ (ลา้นบาท)                                     193.63         212.28 

-  รายไดจ้ากการรับจา้งงานโซล่าร์ฯ (ลา้นบาท)             41.36           44.72 

-  รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟ (ลา้นบาท)                 47.72                       21.71 

-  รายไดอ้ื�น (ลา้นบาท) 54.98 38.83  

-  รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,736.37      1,658.83   

-  กาํไรขั�นตน้ (ลา้นบาท)                 329.08                     227.06      

-  กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 50.87                     (65.92)                        

 ฐานะทางการเงิน                           

 -  สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท)                            2,001.70                 2,106.15 

-  หนี� สินรวม (ลา้นบาท)                                                          806.78           928.52 

- ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท)                                    1,194.92                1,177.62 

-  ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นบาท)                         1,074.63   1,074.63 

-  มูลค่าที�ตราไวต่้อหุน้ (บาท)                                            0.80               0.80  

-  กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                                             0.038                      (0.049) 

-  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)                                   0.89                       0.88 

อตัราผลตอบแทนที�สาํคญั       

-  อตัรากาํไรขั�นตน้ (%)      19.57                       14.02 

-  อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม (%)         16.75                       18.10 

-  อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)         2.93                        (3.97) 

-  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                        4.53                        (2.18) 

-  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)                   4.29                        (5.29)   

-  อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)               0.68                           0.79 

  จากขอ้มูลทางการเงินที�ไดส้รุปให้ท่านผูถื้อหุน้ทราบนั�น จะเห็นไดว้่า ผลการดาํเนินงานในปี 2560 ได้

พลิกกลบัมามีกาํไรสุทธิประมาณ 50.8 ลา้นบาท  จากในปี 2559 มีผลขาดทุนประมาณ 65.9 ลา้นบาท  อนัเนื�องมาจาก 

  1.  ในปี 2560 มียอดรายไดร้วมเพิ�มขึ�นจากปี 2559 ประมาณ 5% ซึ�งรายไดใ้นส่วนที�เพิ�มขึ�นมาจากงาน

ภาคราชการ  สาํหรับงานทางภาคเอกชนยงัคงชะลอตวั ยงัไม่มีโครงการใหญเ่กิดขึ�น 
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  สาํหรับกติกาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีนี�  จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญ

ประชุมตามลาํดบั  และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติสาํหรับวาระนั�น  โดยขอให้ผูถ้ือหุน้แจง้ชื�อนามสกุลและ

สถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเนื�อหาตามวาระนั�น ๆ 

  -  การออกเสียงลงคะแนน ใชแ้บบ 1 หุน้มีสิทธิเทา่กบั 1 เสียง 

  - กรณีที�ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนในช่องไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสียง และส่งเจา้หนา้ที� ส่วนผูถื้อหุ้น/ผูร้ับมอบฉนัทะที�ไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที� บริษทัฯจะถือว่า

ท่านใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนั�น ๆ  

  -  กรณีทาํเครื�องหมายไม่ชดัเจนหรือมีการแกไ้ขในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื�อกาํกบั จะถือว่าเป็น

บตัรเสีย 

  - การนบัคะแนนเสียง เจา้หน้าที�จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง/บตัรเสีย  หกัออก

จากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม  ส่วนที�เหลือคือคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยของวาระนั�น และจะประกาศ

คะแนนใหท้ราบทนัทีที�รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ     

  จากนั�นกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื�อดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

   

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เมื�อ

วนัที� 27 เมษายน 2560 และไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ ซึ�งไดจ้ดัส่งรายงานการ

ประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

  จากนั�น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  พ.ต.อ.(พิเศษ)เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ ผูถื้อหุน้  ไดเ้สนอดงันี�  

  สถานที�จดัประชุมไม่มีความสะดวก เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ไม่มีบริการสาธารณะที�จะเดินทางได้

สะดวกสาํหรับผูถ้ือหุน้รายย่อย  หากเป็นไปไดข้อให้แกไ้ข นอกจากนี�ควรจดัให้ผูถ้ือหุน้ที�สนใจไดเ้ขา้เยี�ยมชมกิจการดว้ย  

  จากขอ้เสนอดงักล่าว  ประธานฯขอรับเรื�องไปพจิารณา 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม   ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 โดยลงมติในบตัรลงคะแนนสาํหรับผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงด

ออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 โดยผลการลงมตมีิรายละเอียด

ดงันี�  

 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 
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วาระที� 2  พจิารณาผลการดําเนนิงาน  และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี  สําหรับปี สิ�นสุด ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2560 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดผลการดาํเนินงาน 

    กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ขึ�นจอภาพเพื�อชี�แจงแก่ผูถื้อหุน้ โดย

รายงานผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ซึ�งสรุปดงันี�  

 ปี 2560                     ปี 2559 

  ผลการดาํเนินงาน                        

-  รายไดจ้ากการขายสินคา้ (ลา้นบาท)            1,398.98              1,341.29 

-  รายไดจ้ากการให้บริการ (ลา้นบาท)                                     193.63         212.28 

-  รายไดจ้ากการรับจา้งงานโซล่าร์ฯ (ลา้นบาท)             41.36           44.72 

-  รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟ (ลา้นบาท)                 47.72                       21.71 

-  รายไดอ้ื�น (ลา้นบาท) 54.98 38.83  

-  รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,736.37      1,658.83   

-  กาํไรขั�นตน้ (ลา้นบาท)                 329.08                     227.06      

-  กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 50.87                     (65.92)                        

 ฐานะทางการเงิน                           

 -  สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท)                            2,001.70                 2,106.15 

-  หนี� สินรวม (ลา้นบาท)                                                          806.78           928.52 

- ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท)                                    1,194.92                1,177.62 

-  ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นบาท)                         1,074.63   1,074.63 

-  มูลค่าที�ตราไวต่้อหุน้ (บาท)                                            0.80               0.80  

-  กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                                             0.038                      (0.049) 

-  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)                                   0.89                       0.88 

อตัราผลตอบแทนที�สาํคญั       

-  อตัรากาํไรขั�นตน้ (%)      19.57                       14.02 

-  อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม (%)         16.75                       18.10 

-  อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)         2.93                        (3.97) 

-  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                        4.53                        (2.18) 

-  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)                   4.29                        (5.29)   

-  อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)               0.68                           0.79 

  จากขอ้มูลทางการเงินที�ไดส้รุปให้ท่านผูถื้อหุน้ทราบนั�น จะเห็นไดว้่า ผลการดาํเนินงานในปี 2560 ได้

พลิกกลบัมามีกาํไรสุทธิประมาณ 50.8 ลา้นบาท  จากในปี 2559 มีผลขาดทุนประมาณ 65.9 ลา้นบาท  อนัเนื�องมาจาก 

  1.  ในปี 2560 มียอดรายไดร้วมเพิ�มขึ�นจากปี 2559 ประมาณ 5% ซึ�งรายไดใ้นส่วนที�เพิ�มขึ�นมาจากงาน

ภาคราชการ  สาํหรับงานทางภาคเอกชนยงัคงชะลอตวั ยงัไม่มีโครงการใหญเ่กิดขึ�น 
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  2.  ในปี 2560 มีกาํไรขั�นตน้ 19.6% จากยอดรายได ้  เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�มีกาํไรขั�นตน้ 14% ในส่วนที�

เพิ�มขึ�น 5.6% นี� เกิดจากความพยายามหางานที�มี Margin ที�เพิ�มขึ�น  และการลดตน้ทุนผลิตอย่างเขม้ขน้ คือการพฒันาการ

ออกแบบหมอ้แปลงให้มีตน้ทุนในการผลิตที�ต ํ�าลง  และการจดัหาวตัถุดิบในราคาที�ถูกลง 

  3.  ปี 2560 บริษทัฯไดพ้ยายามลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลงไดม้ากกว่าปีก่อน เช่น ค่าขนส่ง โดย

การบริหารจดัการที�ดีขึ�น   

 สาํหรับผลการดาํเนินงานอื�น ๆ ที�สําคญัในรอบปีที�ผา่นมา คือ 

  1. บริษทัฯลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงานที�อ.บางปะกง ขนาด 360 กิโล 

วตัต ์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 17 ลา้นบาท โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ติดตั�งเสร็จเรียบร้อยเมื�อเดือน

พฤศจิกายน 2560  และเมื�อตน้เดือนเมษายน 2561 ไดท้าํเชื�อมระบบ (COD) กบัการไฟฟ้าเสร็จ  ซึ�งนบัแต่ติดตั�งบริษทัฯได้

ทดลองระบบและเก็บตวัเลข สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าลงประมาณ 10%   โดยทั�วไปตามปกติจะประหยดัได ้10-20% 

ถา้ใชง้านตลอดเวลา แต่เนื�องจากสภาพการทาํงานของโรงงานหยดุพกัตอนเที�ยงและหยุดวนัเสาร์อาทิตย ์ จึงประหยดัค่า

ไฟฟ้าไดเ้พียง 10%  สาํหรับประโยชนท์ี�บริษทัฯไดรั้บจากการนี�  คือ 

      -  สามารถนาํเงินลงทุน 50% (ประมาณ 8.5 ลา้นบาท) ไปหกัจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ตอ้งชาํระได้

ภายใน 3 ปี 

      -  สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10% ต่อปี ประมาณ 1.2 ลา้นบาทต่อปี 

      -  สามารถนาํเงินลงทุนไปหกัค่าเสื�อมราคาได ้20 ปี ๆ ละ 5% เป็นเงินประมาณ 8.5 แสนบาทต่อปี 

        -  สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี 

  �. บริษทัฯไดน้าํแผงโซล่าร์เซลล ์ขนาดไม่เกิน 340 วตัต ์ไปทาํการทดสอบมาตรฐาน IEC  61215  และ 

IEC 61730  จากสถาบนัทดสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า TUV SUD  ประเทศเยอรมนั  และไดผ้า่นการรับรองเรียบร้อยแลว้ เมื�อ 11 

กนัยายน 2560 นอกจากนี�  ยงัไดรั้บใบอนุญาตจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

ให้ใชเ้ครื�องหมายมาตรฐาน มอก.1843  และ  มอก.2580  สาํหรับขนาดไมเ่กิน 340 วตัต ์ตั�งแต่วนัที� 28 กนัยายน 2560 

        สาํหรับแผงโซล่าร์ขนาดไม่เกิน 340 วตัตที์�ผา่นการทดสอบจากเยอรมนันั�น จะนาํมา Apply กบั มอก.

2580 เนื�องจาก สมอ.ไม่มีเครื�องมือทดสอบขนาด 340 วตัต ์จึงตอ้งส่งไปทดสอบที�เยอรมนั ซึ� ง มอก.2580  คือคุณสมบติัของ

แผงเซลลท์ี�สามารถทนความร้อนไดสู้งกว่ามาตรฐาน   

  3. บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฉลากเขียวของหมอ้แปลงไฟฟ้าไทย (TGL-117-116) กบัสถาบนัสิ�งแวด 

ลอ้มไทย โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าฉลากเขียวที�ขนาด 1000 kVA 22 kV เมื�อวนัที� 7 

ธนัวาคม 2560 ซึ� งจะทาํใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์จากการใชห้มอ้แปลงฉลากเขียว คือ 

        - ลูกคา้จะมีค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าน้อยลง เพราะหมอ้แปลงฉลากเขียวเป็นหมอ้แปลงฯที�มีค่าความ

สูญเสียตํ�า (ค่า Loss ต ํ�า) 

         -  ลูกคา้จะไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี�ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

  ทั�งนี�  รายงานผลการดาํเนินงานไดป้รากฏในรายงานประจาํปี 2560 ซึ�งไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นแลว้ ขอเชิญผูถื้อ

หุ้นซกัถาม 

  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอดุมพร  ผูถ้ือหุน้  

  �. พิจารณาจากงบการเงิน ขอทราบสาเหตุหลกัของยอดรายไดที้�ไม่ค่อยเติบโตเกิดจากอะไรและบริษทั

หมอ้แปลงฯในตลาดมีสภาวะคลา้ยๆ กนั  และจะดาํเนินการอยา่งไร 
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  2.  SOLAR FARM  ที�มีอยูจ่าํนวนเท่าใด  ก่อสร้างที�ปราจีนบุรี และบางบวัทองเสร็จแลว้ใชไ้ปเท่าไรและ 

คงเหลืออีกเท่าไร การที�รัฐบาลไม่ขยายงานพลงังานทางเลือกในฐานะที�บริษทัฯทาํธุรกิจดา้นนี� มีผลกระทบหรือไม่ และตั�งรับ

อย่างไร 

  �.  จะขาย 1,400 ลา้นบาท ใชก้าํลงัการผลิตกี�เปอร์เซ็นต ์

  �.  ปีหน้าจะดาํเนินการอยา่งไร แนวโนม้กาํไรจะดีขึ�นหรือไม่ 

  �.  รายไดจ้ากการรับจา้งติดตั�งกาํไรนอ้ย (ดูจากงบฯ)   เป็นการติดตั�งเพื�อใชเ้องหรือรับจา้ง 

  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี�  

  ปัจจุบนัที�ปราจีนบุรีก่อสร้างเสร็จ ขนาด �.�� เม็กกะวตัต ์ แบ่งเป็น เฟส � สร้างเสร็จปี 2553 ขนาด 0.63 

เมก็กะวตัต ์ และเฟส 2 สร้างเสร็จ ปี 2556 ขนาด �.�� เมก็กะวตัต ์ ส่วนสหกรณ์บางบวัทอง ก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2559 

ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์ทั�งสองโครงการขายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้   

  สาํหรับตลาดหมอ้แปลงฯยอดไม่เติบโต  เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ไม่มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ�น  

ส่วนกาํลงัการผลิตหมอ้แปลงในปัจจุบนัผลิตเพยีง 60% ยงัไม่เตม็กาํลงัการผลิต  ส่วนแผงเซลลจ์ะขายไดเ้ฉพาะงานราชการที�

ตอ้งใชม้อก. และกาํลงัการผลิตแผงคือ 20 เมก็กะวตัตต่์อปี ยงัมีเหลือเนื�องจากปีที�ผา่นมาขายไดไ้ม่มาก ดว้ยหลายองค ์

ประกอบ และแผงที�ได ้มอก.จะมีราคาสูงกว่าแผงที�นาํเขา้จากจีนอีกดว้ย  สาํหรับงานติดตั�ง 40 ลา้นบาทเป็นงานรับจา้งติดตั�ง

ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ  ที�มีกาํไรนอ้ยเพราะมีการแข่งขนัสูง 

  คุณสมพงษ ์ จิวะพงศ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  โรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมีอนาคตที�จะดาํเนินการต่อหรือไม่ จากรูปภาพที�นาํเสนอการติดแผงโซล่าร์บน

หลงัคาโรงงานเป็นการติดแผงเวน้แผงสลบักนั  โดยขอ้เทจ็จริงตอ้งติดแผงอย่างไร 

  กรรมการผูจ้ดัการชี�แจงว่า การติดแผงโซล่าร์บนหลงัคาทั�วไปจะตอ้งติดเตม็พื�นที�  แตส่าํหรบับนหลงัคา

โรงงานเนื�องจากมีช่องแสงจึงไม่สามารถติดแผงติดกนัได ้   และสาํหรับโรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมีอนาคตและเหมาะสมที�

จะดาํเนินการต่อไป  ในปีที�ผา่นมาแผงโซล่าร์ขายไดไ้ม่มาก เนื�องจากงาน Solar Farm และ Solar Roof ของหน่วยงาน

ราชการที�ไดรั้บงบประมาณจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เกิดความล่าชา้ในการจดัซื�อจดัจา้งใน

ปี 2560  และคาดว่าในปี 2561 จะเริ�มมีการจดัซื�อเกิดขึ�น 

  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถ้ือหุน้ 

  รับทราบผลการดาํเนินงานแลว้ และขอชมเชยผูบ้ริหารอกีครั� งเรื�องผลตอบแทนต่อผูล้งทนุ 

  จาก Core Business  คือหมอ้แปลงฯซึ�งมีชื�อเสียงอยู่แลว้ ควรทาํ R&D  ให้เห็นว่าหมอ้แปลงมีคุณภาพสูง 

จะก่อเกิดประโยชน์ต่อลูกคา้  ถือว่าทาํกาํไรไดอ้ย่างย ั�งยนื  ส่วนการไปทาํ Solar Farm  ซึ� งเป็นกิจการที�มีการแข่งขนัสูงมาก 

ดงันั�น มีทางเดยีวคือให้ราชการบงัคบัการใชม้าตรฐาน 

  ในส่วนของผูถื้อหุน้เมื�อเลือกลงทุนใน AKR แลว้ก็ตอ้งดูผูบ้ริหารวา่จะสร้างรายไดเ้พิ�มขึ�น หรือจะลด

ค่าใชจ่้ายอยา่งไร และผูบ้ริหารมีความสามารถแค่ไหน 

  ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณในความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น และแถลงวา่ จากงบการเงินและประสบการณ์

ของผูบ้ริหาร คือการปิดรอยรั�วทั�งหมดเพื�อการแข่งขนัที�สูงขึ�น การหวงัพึ�งนโยบายของรัฐเพียงอยา่งเดยีวมีขอ้จาํกดัมาก สิ�ง

สาํคญัที�บริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการ คือ การลดตน้ทุนโดยการใชเ้ครื�องจกัรที�ทนัสมยัและเพิ�มประสิทธิภาพในงานให้มากขึ�น 

โดยคิดหาวธีิการที�จะขยายงานและพยายามที�จะนาํตราสินคา้เอกรัฐสู่ตลาดให้ขยายกวา้งไปอีก บริษทัฯ มีจุดแขง็ในเรื�องตวั

สินคา้ มีกลุ่มลูกคา้ที�เชื�อถือและไวว้างใจแก่บริษทัฯ จึงไดพ้ยายามที�จะเป็นคู่คิดใหก้บัลูกคา้ในการช่วยประหยดัพลงังานโดย
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  2.  ในปี 2560 มีกาํไรขั�นตน้ 19.6% จากยอดรายได ้  เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�มีกาํไรขั�นตน้ 14% ในส่วนที�

เพิ�มขึ�น 5.6% นี� เกิดจากความพยายามหางานที�มี Margin ที�เพิ�มขึ�น  และการลดตน้ทุนผลิตอย่างเขม้ขน้ คือการพฒันาการ

ออกแบบหมอ้แปลงให้มีตน้ทุนในการผลิตที�ต ํ�าลง  และการจดัหาวตัถุดิบในราคาที�ถูกลง 

  3.  ปี 2560 บริษทัฯไดพ้ยายามลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลงไดม้ากกว่าปีก่อน เช่น ค่าขนส่ง โดย

การบริหารจดัการที�ดีขึ�น   

 สาํหรับผลการดาํเนินงานอื�น ๆ ที�สําคญัในรอบปีที�ผา่นมา คือ 

  1. บริษทัฯลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงานที�อ.บางปะกง ขนาด 360 กิโล 

วตัต ์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 17 ลา้นบาท โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ติดตั�งเสร็จเรียบร้อยเมื�อเดือน

พฤศจิกายน 2560  และเมื�อตน้เดือนเมษายน 2561 ไดท้าํเชื�อมระบบ (COD) กบัการไฟฟ้าเสร็จ  ซึ�งนบัแต่ติดตั�งบริษทัฯได้

ทดลองระบบและเก็บตวัเลข สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าลงประมาณ 10%   โดยทั�วไปตามปกติจะประหยดัได ้10-20% 

ถา้ใชง้านตลอดเวลา แต่เนื�องจากสภาพการทาํงานของโรงงานหยดุพกัตอนเที�ยงและหยุดวนัเสาร์อาทิตย ์ จึงประหยดัค่า

ไฟฟ้าไดเ้พียง 10%  สาํหรับประโยชนท์ี�บริษทัฯไดรั้บจากการนี�  คือ 

      -  สามารถนาํเงินลงทุน 50% (ประมาณ 8.5 ลา้นบาท) ไปหกัจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ตอ้งชาํระได้

ภายใน 3 ปี 

      -  สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10% ต่อปี ประมาณ 1.2 ลา้นบาทต่อปี 

      -  สามารถนาํเงินลงทุนไปหกัค่าเสื�อมราคาได ้20 ปี ๆ ละ 5% เป็นเงินประมาณ 8.5 แสนบาทต่อปี 

        -  สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี 

  �. บริษทัฯไดน้าํแผงโซล่าร์เซลล ์ขนาดไม่เกิน 340 วตัต ์ไปทาํการทดสอบมาตรฐาน IEC  61215  และ 

IEC 61730  จากสถาบนัทดสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า TUV SUD  ประเทศเยอรมนั  และไดผ้า่นการรับรองเรียบร้อยแลว้ เมื�อ 11 

กนัยายน 2560 นอกจากนี�  ยงัไดรั้บใบอนุญาตจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

ให้ใชเ้ครื�องหมายมาตรฐาน มอก.1843  และ  มอก.2580  สาํหรับขนาดไมเ่กิน 340 วตัต ์ตั�งแต่วนัที� 28 กนัยายน 2560 

        สาํหรับแผงโซล่าร์ขนาดไม่เกิน 340 วตัตที์�ผา่นการทดสอบจากเยอรมนันั�น จะนาํมา Apply กบั มอก.

2580 เนื�องจาก สมอ.ไม่มีเครื�องมือทดสอบขนาด 340 วตัต ์จึงตอ้งส่งไปทดสอบที�เยอรมนั ซึ� ง มอก.2580  คือคุณสมบติัของ

แผงเซลลท์ี�สามารถทนความร้อนไดสู้งกว่ามาตรฐาน   

  3. บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฉลากเขียวของหมอ้แปลงไฟฟ้าไทย (TGL-117-116) กบัสถาบนัสิ�งแวด 

ลอ้มไทย โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าฉลากเขียวที�ขนาด 1000 kVA 22 kV เมื�อวนัที� 7 

ธนัวาคม 2560 ซึ� งจะทาํใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์จากการใชห้มอ้แปลงฉลากเขียว คือ 

        - ลูกคา้จะมีค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าน้อยลง เพราะหมอ้แปลงฉลากเขียวเป็นหมอ้แปลงฯที�มีค่าความ

สูญเสียตํ�า (ค่า Loss ต ํ�า) 

         -  ลูกคา้จะไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี�ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

  ทั�งนี�  รายงานผลการดาํเนินงานไดป้รากฏในรายงานประจาํปี 2560 ซึ�งไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นแลว้ ขอเชิญผูถื้อ

หุ้นซกัถาม 

  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอดุมพร  ผูถ้ือหุน้  

  �. พิจารณาจากงบการเงิน ขอทราบสาเหตุหลกัของยอดรายไดที้�ไม่ค่อยเติบโตเกิดจากอะไรและบริษทั

หมอ้แปลงฯในตลาดมีสภาวะคลา้ยๆ กนั  และจะดาํเนินการอยา่งไร 
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  2.  SOLAR FARM  ที�มีอยูจ่าํนวนเท่าใด  ก่อสร้างที�ปราจีนบุรี และบางบวัทองเสร็จแลว้ใชไ้ปเท่าไรและ 

คงเหลืออีกเท่าไร การที�รัฐบาลไม่ขยายงานพลงังานทางเลือกในฐานะที�บริษทัฯทาํธุรกิจดา้นนี� มีผลกระทบหรือไม่ และตั�งรับ

อย่างไร 

  �.  จะขาย 1,400 ลา้นบาท ใชก้าํลงัการผลิตกี�เปอร์เซ็นต ์

  �.  ปีหน้าจะดาํเนินการอยา่งไร แนวโนม้กาํไรจะดีขึ�นหรือไม่ 

  �.  รายไดจ้ากการรับจา้งติดตั�งกาํไรนอ้ย (ดูจากงบฯ)   เป็นการติดตั�งเพื�อใชเ้องหรือรับจา้ง 

  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี�  

  ปัจจุบนัที�ปราจีนบุรีก่อสร้างเสร็จ ขนาด �.�� เม็กกะวตัต ์ แบ่งเป็น เฟส � สร้างเสร็จปี 2553 ขนาด 0.63 

เมก็กะวตัต ์ และเฟส 2 สร้างเสร็จ ปี 2556 ขนาด �.�� เมก็กะวตัต ์ ส่วนสหกรณ์บางบวัทอง ก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2559 

ขนาด 3.35 เมก็กะวตัต ์ทั�งสองโครงการขายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้   

  สาํหรับตลาดหมอ้แปลงฯยอดไม่เติบโต  เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ไม่มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ�น  

ส่วนกาํลงัการผลิตหมอ้แปลงในปัจจุบนัผลิตเพยีง 60% ยงัไม่เตม็กาํลงัการผลิต  ส่วนแผงเซลลจ์ะขายไดเ้ฉพาะงานราชการที�

ตอ้งใชม้อก. และกาํลงัการผลิตแผงคือ 20 เมก็กะวตัตต่์อปี ยงัมีเหลือเนื�องจากปีที�ผา่นมาขายไดไ้ม่มาก ดว้ยหลายองค ์

ประกอบ และแผงที�ได ้มอก.จะมีราคาสูงกว่าแผงที�นาํเขา้จากจีนอีกดว้ย  สาํหรับงานติดตั�ง 40 ลา้นบาทเป็นงานรับจา้งติดตั�ง

ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ  ที�มีกาํไรนอ้ยเพราะมีการแข่งขนัสูง 

  คุณสมพงษ ์ จิวะพงศ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  โรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมีอนาคตที�จะดาํเนินการต่อหรือไม่ จากรูปภาพที�นาํเสนอการติดแผงโซล่าร์บน

หลงัคาโรงงานเป็นการติดแผงเวน้แผงสลบักนั  โดยขอ้เทจ็จริงตอ้งติดแผงอย่างไร 

  กรรมการผูจ้ดัการชี�แจงว่า การติดแผงโซล่าร์บนหลงัคาทั�วไปจะตอ้งติดเตม็พื�นที�  แตส่าํหรบับนหลงัคา

โรงงานเนื�องจากมีช่องแสงจึงไม่สามารถติดแผงติดกนัได ้   และสาํหรับโรงงานผลิตแผงโซล่าร์ยงัมีอนาคตและเหมาะสมที�

จะดาํเนินการต่อไป  ในปีที�ผา่นมาแผงโซล่าร์ขายไดไ้ม่มาก เนื�องจากงาน Solar Farm และ Solar Roof ของหน่วยงาน

ราชการที�ไดรั้บงบประมาณจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เกิดความล่าชา้ในการจดัซื�อจดัจา้งใน

ปี 2560  และคาดว่าในปี 2561 จะเริ�มมีการจดัซื�อเกิดขึ�น 

  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถ้ือหุน้ 

  รับทราบผลการดาํเนินงานแลว้ และขอชมเชยผูบ้ริหารอกีครั� งเรื�องผลตอบแทนต่อผูล้งทนุ 

  จาก Core Business  คือหมอ้แปลงฯซึ�งมีชื�อเสียงอยู่แลว้ ควรทาํ R&D  ให้เห็นว่าหมอ้แปลงมีคุณภาพสูง 

จะก่อเกิดประโยชน์ต่อลูกคา้  ถือว่าทาํกาํไรไดอ้ย่างย ั�งยนื  ส่วนการไปทาํ Solar Farm  ซึ� งเป็นกิจการที�มีการแข่งขนัสูงมาก 

ดงันั�น มีทางเดยีวคือให้ราชการบงัคบัการใชม้าตรฐาน 

  ในส่วนของผูถื้อหุน้เมื�อเลือกลงทุนใน AKR แลว้ก็ตอ้งดูผูบ้ริหารวา่จะสร้างรายไดเ้พิ�มขึ�น หรือจะลด

ค่าใชจ่้ายอยา่งไร และผูบ้ริหารมีความสามารถแค่ไหน 

  ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณในความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น และแถลงวา่ จากงบการเงินและประสบการณ์

ของผูบ้ริหาร คือการปิดรอยรั�วทั�งหมดเพื�อการแข่งขนัที�สูงขึ�น การหวงัพึ�งนโยบายของรัฐเพียงอยา่งเดยีวมีขอ้จาํกดัมาก สิ�ง

สาํคญัที�บริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการ คือ การลดตน้ทุนโดยการใชเ้ครื�องจกัรที�ทนัสมยัและเพิ�มประสิทธิภาพในงานให้มากขึ�น 

โดยคิดหาวธีิการที�จะขยายงานและพยายามที�จะนาํตราสินคา้เอกรัฐสู่ตลาดให้ขยายกวา้งไปอีก บริษทัฯ มีจุดแขง็ในเรื�องตวั

สินคา้ มีกลุ่มลูกคา้ที�เชื�อถือและไวว้างใจแก่บริษทัฯ จึงไดพ้ยายามที�จะเป็นคู่คิดใหก้บัลูกคา้ในการช่วยประหยดัพลงังานโดย
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เริ�มตั�งแต่ออกแบบคิดใหต้ั�งแต่ตน้จนจบในกระบวนการประหยดัพลงังานทั�งหมด โดยสินคา้ที�มีอยูผ่สมผสานกบัเทคโนโลยี

ต่าง ๆ  คือ โครงการ Total Energy Solution  ซึ� งกาํลงัศึกษาเตรียมการเพื�อให้มีความรอบรู้เชี�ยวชาญ  โดยไม่ทิ�งสิ�งที�มีอยู ่  

  คุณเกียรตพิล  มงคลเจริญกิจ  ผูถื้อหุ้น 

  �.  จากรายงานใน 56-1 แจง้ใช ้ Utilize Rate ไปประมาณ 91.53 แต่ผูบ้ริหารแจง้ว่าใชไ้ป 60%   ขอทราบ

ว่า จากสิ�นปีถึงปัจจุบนัตํ�าลงหรืออย่างไร 

  �. ตวัเลขยอดขายหมอ้แปลงฯ ต่างประเทศลดลงตลอด  ขอถามว่าตลาดต่างประเทศเป็นอยา่งไรในขณะ 

ที�ประเทศเพื�อนบา้นขยายตวัแตย่อดขายกลบัลดลง หรือไม่สามารถสู้ราคาจากจีนไดแ้ละบริษทัฯ มีนโยบายจะทาํใหเ้ติบโต

ไดอ้ย่างไร 

  กรรมการผูจ้ดัการ ชี�แจงว่า  Utilize Rate ณ การผลิตทั�งโรงงานในปี 2560 ตามที�รายงานถูกตอ้งแลว้ คือ

ประมาณ 91%  สาํหรับในไตรมาส 1 อยู่ที�ประมาณ ��%  ส่วนยอดขายต่างประเทศบริษทัจะขายในแถบ ASEAN เป็นส่วน

ใหญ ่มีทั�งลูกคา้เอกชนและการไฟฟ้า  ซึ� งการไฟฟ้าในแต่ละประเทศจะมีการประมูลต่างกนั  บางประเทศจะเปิดประมูล 2 ปี

ครั� ง 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินที�ผ่านการรับรองของผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 

สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2560 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันี�   

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  พจิารณาอนุมัติจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปี ���� เพื�อตั�งสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 

  ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูชี้�แจง 

  กรรมการผูจ้ดัการแถลงว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมจีาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน  และบริษทัฯมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัราประมาณร้อยละ �� ของ

กาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี 

  ในปีนี�  จากงบการเงินที�ได้ผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้ โดยงบเฉพาะกิจการ มีกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคล จาํนวน 50,874,926.00 บาท  จึงขอเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติั ดงันี�  

  �.  ตั�งสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5  เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 2,543,746.30 บาท 

  �.  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  (สามสตางค)์ จากจาํนวนหุ้นสามญัทั�งสิ�น 1,343,289,404 หุ้น 

เป็นจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั� งสิ�น  40,298,682.12  บาท  หรือประมาณร้อยละ 79 ของกําไรสุทธิ   ซึ� งคณะกรรมการได้

พิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราที�เหมาะสม โดยบริษทัฯรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิการรับเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 

2561  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 พฤษภาคม 2561 
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  ขอเชิญท่านผูถ้ือหุน้ซกัถาม 

  คุณอนนัตฯ์ CFO ไดเ้รียนผูถ้ือหุน้ ขอแกไ้ขขอ้ความในหนังสือเชิญประชุมบรรทดัสุดทา้ยหน้าที� 2 ซึ� ง

ขอ้ความที�ถูกตอ้งคือ  เงินปันผลทั�งหมดจ่ายจากกาํไรสุทธิที�ถูกหกัภาษีนิติบุคคลในอตัรา 20% 

    เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 เพื�อตั�งสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล โดยผลการลงมติมีราย 

ละเอยีด ดงันี�   

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  พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2561 

  ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากห้องประชุม และแถลงว่า  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้เสนอชื�อบุคคลเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตั�งแต่วนัที� 1-31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ราย

ใดเสนอชื�อบุคคลเขา้รับการเลือกตั�งมายงับริษทัฯ 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�มีอยูท่ ั�งหมด ซึ� งกรรมการที�

พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั�งใหม่ได ้

  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 10 ท่าน สาํหรับกรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง รวม 3 ท่าน  

ประกอบดว้ย 

  1.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ   ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา- 

         ผลตอบแทน   และกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายวิวฒัน์  แสงเทียน  ตาํแหน่ง   กรรมการ 

  3.  นางสาวอรุว ี กนกพฤกษ ์  ตาํแหน่ง   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

  โดยที�คณะกรรมการบริษทัซึ�งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั�ง

กรรมการทั�งสามท่านซึ�งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องกลต.ทุกประการ กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ�ง    

  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  คุณชญานุช กณัหปกรณ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะและเป็นอาสาพทิกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทย  

  การดาํเนินการภายใตกิ้จการที�ดี  บริษทัฯไดมี้การหารือกนัในคณะกรรมการสรรหาฯหรือไม่ ในเรื�องการ

กาํหนดจาํนวนปีของกรรมการอิสระ  ซึ�ง CG ไดต้ระหนกัเรื�องความเป็นอสิระอยา่งยิ�ง กรุณาอธิบายใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 
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เริ�มตั�งแต่ออกแบบคิดใหต้ั�งแต่ตน้จนจบในกระบวนการประหยดัพลงังานทั�งหมด โดยสินคา้ที�มีอยูผ่สมผสานกบัเทคโนโลยี

ต่าง ๆ  คือ โครงการ Total Energy Solution  ซึ� งกาํลงัศึกษาเตรียมการเพื�อให้มีความรอบรู้เชี�ยวชาญ  โดยไม่ทิ�งสิ�งที�มีอยู ่  

  คุณเกียรตพิล  มงคลเจริญกิจ  ผูถื้อหุ้น 

  �.  จากรายงานใน 56-1 แจง้ใช ้ Utilize Rate ไปประมาณ 91.53 แต่ผูบ้ริหารแจง้ว่าใชไ้ป 60%   ขอทราบ

ว่า จากสิ�นปีถึงปัจจุบนัตํ�าลงหรืออย่างไร 

  �. ตวัเลขยอดขายหมอ้แปลงฯ ต่างประเทศลดลงตลอด  ขอถามว่าตลาดต่างประเทศเป็นอยา่งไรในขณะ 

ที�ประเทศเพื�อนบา้นขยายตวัแตย่อดขายกลบัลดลง หรือไม่สามารถสู้ราคาจากจีนไดแ้ละบริษทัฯ มีนโยบายจะทาํใหเ้ติบโต

ไดอ้ย่างไร 

  กรรมการผูจ้ดัการ ชี�แจงว่า  Utilize Rate ณ การผลิตทั�งโรงงานในปี 2560 ตามที�รายงานถูกตอ้งแลว้ คือ

ประมาณ 91%  สาํหรับในไตรมาส 1 อยู่ที�ประมาณ ��%  ส่วนยอดขายต่างประเทศบริษทัจะขายในแถบ ASEAN เป็นส่วน

ใหญ ่มีทั�งลูกคา้เอกชนและการไฟฟ้า  ซึ� งการไฟฟ้าในแต่ละประเทศจะมีการประมูลต่างกนั  บางประเทศจะเปิดประมูล 2 ปี

ครั� ง 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินที�ผ่านการรับรองของผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 

สิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2560 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันี�   

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  พจิารณาอนุมัติจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปี ���� เพื�อตั�งสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 

  ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูชี้�แจง 

  กรรมการผูจ้ดัการแถลงว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมจีาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน  และบริษทัฯมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัราประมาณร้อยละ �� ของ

กาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี 

  ในปีนี�  จากงบการเงินที�ได้ผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้ โดยงบเฉพาะกิจการ มีกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคล จาํนวน 50,874,926.00 บาท  จึงขอเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติั ดงันี�  

  �.  ตั�งสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5  เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 2,543,746.30 บาท 

  �.  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  (สามสตางค)์ จากจาํนวนหุ้นสามญัทั�งสิ�น 1,343,289,404 หุ้น 

เป็นจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั� งสิ�น  40,298,682.12  บาท  หรือประมาณร้อยละ 79 ของกําไรสุทธิ   ซึ� งคณะกรรมการได้

พิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราที�เหมาะสม โดยบริษทัฯรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิการรับเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 

2561  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 พฤษภาคม 2561 
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  ขอเชิญท่านผูถ้ือหุน้ซกัถาม 

  คุณอนนัตฯ์ CFO ไดเ้รียนผูถ้ือหุน้ ขอแกไ้ขขอ้ความในหนังสือเชิญประชุมบรรทดัสุดทา้ยหน้าที� 2 ซึ� ง

ขอ้ความที�ถูกตอ้งคือ  เงินปันผลทั�งหมดจ่ายจากกาํไรสุทธิที�ถูกหกัภาษีนิติบุคคลในอตัรา 20% 

    เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 เพื�อตั�งสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล โดยผลการลงมติมีราย 

ละเอยีด ดงันี�   

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  พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2561 

  ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากห้องประชุม และแถลงว่า  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้เสนอชื�อบุคคลเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตั�งแต่วนัที� 1-31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ราย

ใดเสนอชื�อบุคคลเขา้รับการเลือกตั�งมายงับริษทัฯ 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�มีอยูท่ ั�งหมด ซึ� งกรรมการที�

พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั�งใหม่ได ้

  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 10 ท่าน สาํหรับกรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง รวม 3 ท่าน  

ประกอบดว้ย 

  1.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ   ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา- 

         ผลตอบแทน   และกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายวิวฒัน์  แสงเทียน  ตาํแหน่ง   กรรมการ 

  3.  นางสาวอรุว ี กนกพฤกษ ์  ตาํแหน่ง   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

  โดยที�คณะกรรมการบริษทัซึ�งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั�ง

กรรมการทั�งสามท่านซึ�งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องกลต.ทุกประการ กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ�ง    

  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  คุณชญานุช กณัหปกรณ ์ ผูรั้บมอบฉนัทะและเป็นอาสาพทิกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทย  

  การดาํเนินการภายใตกิ้จการที�ดี  บริษทัฯไดมี้การหารือกนัในคณะกรรมการสรรหาฯหรือไม่ ในเรื�องการ

กาํหนดจาํนวนปีของกรรมการอิสระ  ซึ�ง CG ไดต้ระหนกัเรื�องความเป็นอสิระอยา่งยิ�ง กรุณาอธิบายใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 
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  ประธานฯไดชี้�แจงว่า ตามปกติมีการกาํหนดระยะเวลาไว ้ 9 ปี ซึ�งมีทั�งขอ้ดีและขอ้เสีย การที�อยูเ่ป็น

เวลานานมิใช่ว่าจะใจอ่อนแต่อยูที่�การทาํหนา้ที�อย่างไรมากกว่า  การมีประสบการณ ์  มีอาวุโส ย่อมเขา้ใจในเนื�องานง่ายกว่า   

เป็นการสะดวกต่อบริษทัฯ ที�จะเลือกคนเดิม  ท ั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัตวับุคคลมากกว่า เรื�องจาํนวนปีขอรับไวพ้จิารณา   

  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถ้ือหุน้ 

  การมีผูเ้ชี�ยวชาญหรือชาํนาญงานในหน่วยงานจะช่วยให้การทาํงานไดร้อบคอบขึ�นเป็นสิ�งจาํเป็นขอเสนอ 

เป็นแนวคิดใหก้รรมการสรรหาฯไดว้างกฎเกณฑใ์นการประเมินชี�วดัผูท้ี�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ถา้หากไม่ผา่นเกณฑ ์

กติกาสากลที�วางไวก้็ไม่ควรเป็นกรรมการ   ซึ�งโดยขอ้เทจ็จริงเป็นเรื�องของจิตใจและจรรยาบรรณของแต่ละคนมากกว่า 

  ประธานฯแถลงว่า บริษทัฯไดมี้เกณฑก์ารประเมินตามกลต.กาํหนดอยู่แลว้ และมีการประเมินระหว่าง

กรรมการอีกดว้ย   ท่านผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาผลการทาํงานของกรรมการไดว่้าสิ�งที�ไดเ้สนอเป็นไปตามครรลองหรือไม่ 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ�ง โดยผลการลงมติมี

รายละเอยีด ดงันี�  

  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.  นายวิวฒัน์   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.  นางสาวอรุว ี  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  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เป็นผูชี้�แจงต่อผูถื้อหุน้ 
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  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดแ้ถลงว่า บริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรม- 

การสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าที�ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะ  

โดยอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและบริษทัจดทะเบยีนที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั 

  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบ 

แทนสําหรับคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ� งค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี�ยประชุม

รายเดือน/รายครั� ง  และค่าโบนสั เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกลา้นบาท) เท่ากบัปีที�ผ่านมา  ตาม

รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมที�แจง้แก่ผูถ้ือหุน้ทราบแลว้     

  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทีิ�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561  เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน  6,00�,���.- บาท  (หกลา้นบาท)    

โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันี�    

 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  พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณวินยั วิทวสัการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูชี้� แจงต่อผูถื้อหุ้น 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า  ในปีนี�  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยมีหลกัเกณฑค์าํนึงถึงความต่อเนื�อง และความเป็นอิสระในการทาํงาน    

  จากการเสนอราคาเปรียบเทียบรวม 3 ราย  และไดค้ดัเลือกผูส้อบรายเดิม คือ สํานกังาน เอส พี ออดิท 

จาํกดั ซึ� งเป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด  โดยการแต่งตั�งครั� งนี� เป็นรอบปีบญัชีที� 2 ติดต่อกนั ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษทัฯ แลว้และเห็นชอบใหน้าํเสนอที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั�ง    

 -  นางสาวยพิุน  ชุ่มใจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8622   หรือ  

 -  นางสาวซูซาน  เอี�ยมวณิชชา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4306   หรือ  

 -  นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4475   หรือ  

 -  นางสาวชื�นตา  ชมเมิน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 7570   หรือ  

 -  นางสาววนัดี  เอี�ยมวณิชชา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8210   หรือ  

 -  นายเกียรติศกัดิ�   วานิชยห์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9922   

  จาก บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561    

  โดยกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 

1,850,000.00 บาทโดยในส่วนค่าธรรมเนียมที�เพิ�มขึ�น คือระบบการตรวจเทคโนโลยีและสารสนเทศ จาํนวน 85,000.00 บาท  

ตามขอ้มูลเปรียบเทียบราคาบนจอภาพ   
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  ประธานฯไดชี้�แจงว่า ตามปกติมีการกาํหนดระยะเวลาไว ้ 9 ปี ซึ�งมีทั�งขอ้ดีและขอ้เสีย การที�อยูเ่ป็น

เวลานานมิใช่ว่าจะใจอ่อนแต่อยูที่�การทาํหนา้ที�อย่างไรมากกว่า  การมีประสบการณ ์  มีอาวุโส ย่อมเขา้ใจในเนื�องานง่ายกว่า   

เป็นการสะดวกต่อบริษทัฯ ที�จะเลือกคนเดิม  ท ั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัตวับุคคลมากกว่า เรื�องจาํนวนปีขอรับไวพ้จิารณา   

  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถ้ือหุน้ 

  การมีผูเ้ชี�ยวชาญหรือชาํนาญงานในหน่วยงานจะช่วยให้การทาํงานไดร้อบคอบขึ�นเป็นสิ�งจาํเป็นขอเสนอ 

เป็นแนวคิดใหก้รรมการสรรหาฯไดว้างกฎเกณฑใ์นการประเมินชี�วดัผูท้ี�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ถา้หากไม่ผา่นเกณฑ ์

กติกาสากลที�วางไวก้็ไม่ควรเป็นกรรมการ   ซึ�งโดยขอ้เทจ็จริงเป็นเรื�องของจิตใจและจรรยาบรรณของแต่ละคนมากกว่า 

  ประธานฯแถลงว่า บริษทัฯไดมี้เกณฑก์ารประเมินตามกลต.กาํหนดอยู่แลว้ และมีการประเมินระหว่าง

กรรมการอีกดว้ย   ท่านผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาผลการทาํงานของกรรมการไดว่้าสิ�งที�ไดเ้สนอเป็นไปตามครรลองหรือไม่ 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ�ง โดยผลการลงมติมี

รายละเอยีด ดงันี�  

  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.  นายวิวฒัน์   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.  นางสาวอรุว ี  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  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เป็นผูชี้�แจงต่อผูถื้อหุน้ 
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  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดแ้ถลงว่า บริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรม- 

การสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าที�ความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะ  

โดยอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและบริษทัจดทะเบยีนที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั 

  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบ 

แทนสําหรับคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ� งค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี�ยประชุม

รายเดือน/รายครั� ง  และค่าโบนสั เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกลา้นบาท) เท่ากบัปีที�ผ่านมา  ตาม

รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชุมที�แจง้แก่ผูถ้ือหุน้ทราบแลว้     

  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทีิ�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561  เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน  6,00�,���.- บาท  (หกลา้นบาท)    

โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงันี�    

 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  พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณวินยั วิทวสัการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูชี้� แจงต่อผูถื้อหุ้น 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า  ในปีนี�  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยมีหลกัเกณฑค์าํนึงถึงความต่อเนื�อง และความเป็นอิสระในการทาํงาน    

  จากการเสนอราคาเปรียบเทียบรวม 3 ราย  และไดค้ดัเลือกผูส้อบรายเดิม คือ สํานกังาน เอส พี ออดิท 

จาํกดั ซึ� งเป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด  โดยการแต่งตั�งครั� งนี� เป็นรอบปีบญัชีที� 2 ติดต่อกนั ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษทัฯ แลว้และเห็นชอบใหน้าํเสนอที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั�ง    

 -  นางสาวยพิุน  ชุ่มใจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8622   หรือ  

 -  นางสาวซูซาน  เอี�ยมวณิชชา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4306   หรือ  

 -  นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4475   หรือ  

 -  นางสาวชื�นตา  ชมเมิน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 7570   หรือ  

 -  นางสาววนัดี  เอี�ยมวณิชชา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8210   หรือ  

 -  นายเกียรติศกัดิ�   วานิชยห์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9922   

  จาก บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561    

  โดยกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 

1,850,000.00 บาทโดยในส่วนค่าธรรมเนียมที�เพิ�มขึ�น คือระบบการตรวจเทคโนโลยีและสารสนเทศ จาํนวน 85,000.00 บาท  

ตามขอ้มูลเปรียบเทียบราคาบนจอภาพ   



18
19 

  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ผูถ้ือหุน้   

  ขอชมเชยในเรื�องการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทัฯมีความใส่ใจในเรื�องค่าใชจ่้ายที�ไดต่้อรองและไดก้าํหนด

จาํนวนเงินเป็นตวัเลขชดัเจน ไม่มีค่าบริการอื�น ๆ  ส่วนที�เพิ�มคือเนื�องานเพิ�มขึ�นเมื�ออธิบายก็เขา้ใจได ้

  เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลง

มติในบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท้ี�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  อนุมติัแต่งตั�ง นางสาวยพิุน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 8622  หรือ นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต เลขที� 4306  หรือ นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4475 หรือ นางสาวชื�นตา  ชมเมิน  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 7570 หรือ นางสาววนัดี  เอี�ยมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 8210 หรือ นายเกียรติศกัดิ�  

วานิชยห์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9922  จาก บริษทั เอส พ ี ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และ

อนุมติัค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 1,850,000.00 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนห้าหมื�นบาท)  

โดยผลการลงมติมีรายละเอยีด ดงันี�   

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  เรื�องอื�นๆ 

  ประธานฯไดก้ล่าวเชิญผูถ้ือหุ้นซกัถามในเรื�องอื�นๆ นอกเหนือจากวาระที�ไดด้าํเนินการประชุมมาแลว้  

ซึ� งมีสาระสําคญัดงันี�  

  คุณสมพงษ ์ จิวะพงศ ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่าบริษทัฯมีโครงการระยะยาว 3 - 5 - 10 ปี เป็น

อย่างไรบา้ง 

  ประธานฯไดชี้�แจงว่า บริษทัฯไดจ้ดัทาํแผนระยะยาวไวแ้ลว้ ทั�งงานหมอ้แปลงฯ งานโซล่าร์ว่าจะขาย

อย่างไร  บริการอย่างไร  รวมถึงดา้นต่างประเทศ  ทั�งนี� ในอนาคต ท่านผูถ้ือหุน้อาจจะเห็นว่า บริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารจดัการ

เรื�องพลงังานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความรู้ความสามารถที�มีอยู ่

  คุณเกียรตพิล มงคลเจริญกิจ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า ภาครัฐมีการทบทวนแผน PDP ไปอยา่งไร และมี

ผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่ และจะรับมืออยา่งไร 

  ประธานฯ ไดชี้�แจงว่า แผนพฒันาพลงังานที�รฐับาลกาํหนดยงัอยูใ่นระหวา่งการทบทวนในส่วนผล 

กระทบกบับริษทัฯ  คาดว่าคงไม่มีผลกระทบแต่จะกลบัเป็นผลดีมากกว่า และในส่วนที�รฐับาลแถลงเขา้ใจว่าจะเป็นเรื�องของ

ชีวมวล    

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม   

  ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และขอรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอต่างๆ 

ไปพิจารณา และกล่าวปิดการประชุม 
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  จากนั�น  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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วานิชยห์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9922  จาก บริษทั เอส พ ี ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และ

อนุมติัค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 1,850,000.00 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนห้าหมื�นบาท)  

โดยผลการลงมติมีรายละเอยีด ดงันี�   

เห็นดว้ย 549,049,272       เสียง ร้อยละ       99.9796 

ไม่เห็นดว้ย                       112,000 เสียง ร้อยละ   0.0203 

งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ 0.0000  
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