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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 
ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

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

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายวชิิต  แยม้บุญเรือง  ประธานคณะกรรมการบริษทั  เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ ผูรั้บ
มอบอ านาจ  เจา้หนา้ท่ีจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน   
 จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในวนัศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562 รวม
ทั้งส้ิน 6,320 ราย รวมจ านวนหุน้ท่ีถือ 1,343,289,404 หุน้ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 42 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้44,542,282 หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 515,288,334 หุน้ รวมทั้งหมด 82 ราย 
รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 559,830,616 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 41,6761 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 แลว้      
  ก่อนการประชุมประธานฯไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม  ประกอบดว้ย 
 1.  นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ  
    ประธานคณะกรรมการบริษทั  
 2.  นายวนิยั วทิวสัการเวช กรรมการอิสระ  
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
 4.  นายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ  
    กรรมการตรวจสอบ  
 5.  นางสาวอุรวี กนกพฤกษ ์ กรรมการ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 6.  นายววิฒัน์ แสงเทียน กรรมการ 
 7.  นายดนุชา นอ้ยใจบุญ กรรมการ       
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 และกรรมการผูจ้ดัการ 
 8.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 
   และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน          
                 9.  นางดารณี กนัตามระ กรรมการ 
 และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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 ในการประชุมคร้ังน้ี คุณชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ขอลาการประชุม ซ่ึงมี
คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 9 จาก 10 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 
 ก่อนการประชุมขอเชิญนายดนุชา นอ้ยใจบุญ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแนะน ากติกาและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ต่อไป โดยกรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะน า 
  1. คุณนิติ  ยิม้แยม้  ท่ีปรึกษากฎหมายจากส านกังานกฎหมายเทพนิติเพื่อตรวจสอบการนบัคะแนน 
 2. คุณยพุนิ  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทัสอบบญัชี เอส พี ออดิท จ ากดั   
 ส าหรับกติกาในการประชุมในวนัน้ีจะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมตามล าดบั และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติส าหรับวาระนั้น โดยขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือนามสกลุและสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงอภิปรายซกัถามในเน้ือหาตามวาระนั้น ๆ 
 วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
 -  การออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้มีสิทธิเท่ากบั 1 เสียง 
 -  การเลือกตั้งกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลง 
คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนพร้อมกนัในคราวเดียว 
 -  กรณีท่ีผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนในช่องไม่เห็น
ดว้ย/งดออกเสียง และส่งเจา้หนา้ท่ี ส่วนผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี บริษทัฯจะถือวา่ท่าน
ใหค้วามเห็นชอบกบัวาระนั้น ๆ  
 -  กรณีท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจนหรือมีการแกไ้ขในบตัรลงคะแนน โดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบัจะถือวา่เป็นบตัร
เสีย 
 -  การนบัคะแนนเสียง เจา้หนา้ท่ีจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง/บตัรเสีย หกัออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือคือคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยของวาระนั้น และจะประกาศ
คะแนนใหท้ราบทนัทีท่ีรวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ     
 จากนั้นกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเชิญท่านประธานฯ เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30  
เมษายน  2561  ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นวา่บนัทึกถูกตอ้ง โดยไดจ้ดัท ารายงานการประชุมเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ   พร้อมกบัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้แลว้   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว 
 จากนั้น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น   
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในบตัรลงคะแนน
ส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 เห็นดว้ย 559,931,616   เสียง ร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย              00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง             00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
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 บตัรเสีย                                     00    เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่2 พิจารณาผลการด าเนินงาน และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ข้ึนจอภาพเพ่ือช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ โดยรายงาน
ผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2561 และ 2560 ซ่ึงสรุปดงัน้ี 
 ปี 2561                     ปี 2560 
 ผลการด าเนินงาน                        
 -  รายไดจ้ากการขายสินคา้(ลา้นบาท) 1,113.97                   1,398.98 
 -  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ(ลา้นบาท)  197.86                       193.63 
 -  รายไดจ้ากการรับจา้งงานโซล่าร์ฯ(ลา้นบาท)          107.06   41.36 
 -  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟ(ลา้นบาท)                45.30                        47.42 
 -  รายไดอ่ื้น (ลา้นบาท) 28.39   54.98 
 -  รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,492.60                   1,736.37 
 -  ก าไรขั้นตน้(ลา้นบาท) 272.43                      329.08  
 -  ก าไรสุทธิ(ลา้นบาท) (276.47)                       50.87    
 กรรมการผูจ้ ัดการได้เรียนช้ีแจงส าหรับรายได้ท่ีลดลง เน่ืองจากหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงเป็นสินคา้หลกัมียอด
จ าหน่ายลดลงจากงานราชการประมาณ 20% จากราคาประมูลท่ีต ่ามากจนไม่อาจแข่งขนัได ้ส่วนภาคเอกชนยงัคงมียอด
เท่ากบัปีท่ีผ่านมา แต่ค่อนขา้งชะลอตวั  ส่วนรายไดอ่ื้นๆ ลดลงเช่นกนั มีผลท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลง และก าไรสุทธิขาดทุน 
276.47 ลา้นบาท  จากสาเหตุการดอ้ยค่าสินทรัพยโ์รงงานท่ีจงัหวดัระยอง ทั้งน้ี หากไม่มีสาเหตุการดอ้ยค่าสินทรัพย ์บริษทัฯ
มีก าไรจากผลการด าเนินงานประมาณ 4.12 ลา้นบาท 
 ในเร่ืองของการดอ้ยค่า  ขอเชิญ คุณอนนัตฯ์ CFO  เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลฯ  โดย CFO ไดส้รุปเสนอปัจจยัหลกัใน
เร่ืองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์รวม 3 ประเด็น คือ 
 1. การแข่งขนัราคาจากการทุ่มตลาดแผน่เซลลจ์ากประเทศจีน ท าใหร้าคาแผน่เซลลท่ี์ผลิตในประเทศไม่
สามารถแข่งขนัราคาได ้ เพราะในประเทศไม่มีการตั้งก าแพงภาษีเพ่ือกีดกนัสินคา้จากจีนเหมือนเช่นในยโุรปหรืออเมริกา จึง
ท าใหสิ้นคา้ในประเทศมีตน้ทุนผลิตท่ีสูงเม่ือเทียบกบัสินคา้ส าเร็จรูปจากจีน  ท าใหก้ารผลิตไม่สามารถแข่งขนัเร่ืองราคาได ้
จึงตอ้งลดก าลงัการผลิตลง 
 2. โรงงานท่ีจงัหวดัระยองไดท้ าการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2547 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตถึงก าหนดตอ้งปรับ 
ปรุงซ่อมแซม ประกอบกบัเทคโนโลยีใ่นปัจจุบนัเปล่ียนไปค่อนขา้งรวดเร็ว จะตอ้งใชง้บประมาณในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
สูงมาก  จึงไดย้ติุการผลิต 
 3. จากระบบมาตรฐานทางบญัชีใหม่ในเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ท าใหต้อ้งมีการประเมินสินทรัพยท่ี์ใช้
อยูท่ ั้งหมดเพ่ือประเมินค่าจริง โดยผูป้ระเมินฯท่ีข้ึนบญัชีกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลการประเมินคือท าใหท้รัพยสิ์นดอ้ยค่า 
ประมาณ 346 ลา้นบาท 
 จากปัจจยัดงักล่าวท าให้เกิดการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์สูงมากและผลกระทบตามมาคือ บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน จ านวน 276 ลา้นบาท ซ่ึงแนวทางแกไ้ขคือ คณะกรรมการบริษทัไดมี้ความเห็นใหจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัโรงงานและท่ีดินออกไป เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระต่อไป ทั้งหมดคือเร่ืองดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์เรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ 
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 บตัรเสีย                                     00    เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่2 พิจารณาผลการด าเนินงาน และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ข้ึนจอภาพเพ่ือช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ โดยรายงาน
ผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2561 และ 2560 ซ่ึงสรุปดงัน้ี 
 ปี 2561                     ปี 2560 
 ผลการด าเนินงาน                        
 -  รายไดจ้ากการขายสินคา้(ลา้นบาท) 1,113.97                   1,398.98 
 -  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ(ลา้นบาท)  197.86                       193.63 
 -  รายไดจ้ากการรับจา้งงานโซล่าร์ฯ(ลา้นบาท)          107.06   41.36 
 -  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟ(ลา้นบาท)                45.30                        47.42 
 -  รายไดอ่ื้น (ลา้นบาท) 28.39   54.98 
 -  รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,492.60                   1,736.37 
 -  ก าไรขั้นตน้(ลา้นบาท) 272.43                      329.08  
 -  ก าไรสุทธิ(ลา้นบาท) (276.47)                       50.87    
 กรรมการผูจ้ ัดการได้เรียนช้ีแจงส าหรับรายได้ท่ีลดลง เน่ืองจากหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงเป็นสินคา้หลกัมียอด
จ าหน่ายลดลงจากงานราชการประมาณ 20% จากราคาประมูลท่ีต ่ามากจนไม่อาจแข่งขนัได ้ส่วนภาคเอกชนยงัคงมียอด
เท่ากบัปีท่ีผ่านมา แต่ค่อนขา้งชะลอตวั  ส่วนรายไดอ่ื้นๆ ลดลงเช่นกนั มีผลท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลง และก าไรสุทธิขาดทุน 
276.47 ลา้นบาท  จากสาเหตุการดอ้ยค่าสินทรัพยโ์รงงานท่ีจงัหวดัระยอง ทั้งน้ี หากไม่มีสาเหตุการดอ้ยค่าสินทรัพย ์บริษทัฯ
มีก าไรจากผลการด าเนินงานประมาณ 4.12 ลา้นบาท 
 ในเร่ืองของการดอ้ยค่า  ขอเชิญ คุณอนนัตฯ์ CFO  เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลฯ  โดย CFO ไดส้รุปเสนอปัจจยัหลกัใน
เร่ืองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์รวม 3 ประเด็น คือ 
 1. การแข่งขนัราคาจากการทุ่มตลาดแผน่เซลลจ์ากประเทศจีน ท าใหร้าคาแผน่เซลลท่ี์ผลิตในประเทศไม่
สามารถแข่งขนัราคาได ้ เพราะในประเทศไม่มีการตั้งก าแพงภาษีเพ่ือกีดกนัสินคา้จากจีนเหมือนเช่นในยโุรปหรืออเมริกา จึง
ท าใหสิ้นคา้ในประเทศมีตน้ทุนผลิตท่ีสูงเม่ือเทียบกบัสินคา้ส าเร็จรูปจากจีน  ท าใหก้ารผลิตไม่สามารถแข่งขนัเร่ืองราคาได ้
จึงตอ้งลดก าลงัการผลิตลง 
 2. โรงงานท่ีจงัหวดัระยองไดท้ าการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2547 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตถึงก าหนดตอ้งปรับ 
ปรุงซ่อมแซม ประกอบกบัเทคโนโลยีใ่นปัจจุบนัเปล่ียนไปค่อนขา้งรวดเร็ว จะตอ้งใชง้บประมาณในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
สูงมาก  จึงไดย้ติุการผลิต 
 3. จากระบบมาตรฐานทางบญัชีใหม่ในเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ท าใหต้อ้งมีการประเมินสินทรัพยท่ี์ใช้
อยูท่ ั้งหมดเพ่ือประเมินค่าจริง โดยผูป้ระเมินฯท่ีข้ึนบญัชีกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลการประเมินคือท าใหท้รัพยสิ์นดอ้ยค่า 
ประมาณ 346 ลา้นบาท 
 จากปัจจยัดงักล่าวท าใหเ้กิดการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์สูงมากและผลกระทบตามมาคือ บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน จ านวน 276 ลา้นบาท ซ่ึงแนวทางแกไ้ขคือ คณะกรรมการบริษทัไดมี้ความเห็นใหจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัโรงงานและท่ีดินออกไป เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระต่อไป ทั้งหมดคือเร่ืองดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์เรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ 
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 จากนั้น กรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเรียนขอ้มูลทางการเงินต่อท่ีประชุม        
               ปี 2561               ปี 2560                       
  ฐานะทางการเงิน                           
 -   สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,609.05        2,001.70 
 -   หน้ีสินรวม (ลา้นบาท)                                                730.89                        806.78 
 -   ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท)                                        878.15                     1,194.92 
                -   มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ (บาท)                                                 0.80                            0.80  
                    -   ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)                                                   (0.206)                          0.038 
 -   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)                                          0.66                          0.89 
                    -   ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (ลา้นบาท)                          1,074.63                     1,074.63  
          อตัราผลตอบแทนท่ีส าคญั       
 -   อตัราก าไรขั้นตน้ (%)       19.35                   20.20 
 -   อตัราค่าใชจ่้ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม (%)          18.40                         16.75   
 -   อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)         (18.52)                        2.93 
                 -    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                      (17.86)                        4.53 
 -    อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (%)                 (26.67)                        4.29   
 -    อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)               0.83                           0.68 
 ทั้งหมดคือขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัและไดส้รุปใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ  
 ส าหรับผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญัในรอบปีท่ีผา่นมา คือ 
 1. บริษทัฯ ไดรั้บจา้งก่อสร้าง Solar Rooftop (EPC) ใหก้บับริษทั Toyota Motor (ประเทศไทย) จ ากดั ขนาด 2.6 
เมก็กะวตัต ์มูลค่าประมาณ 100 ลา้นบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้ในปี 2561 และลูกคา้ไดเ้ร่ิมใชง้านแลว้ 
 2. บริษทัฯ ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (เพ่ิมเติม) บนหลงัคาโรงงานท่ีบางปะกง ขนาด 417 
กิโลวตัต ์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 19 ลา้นบาท รวมการก่อสร้าง 2 ปี ขนาด 777 กิโลวตัต ์ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท 
สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าปีละ 4.2 ลา้นบาท โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดงัน้ี      
 -  สามารถน าเงินลงทุน 50% ไปหกัจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งช าระภายใน 3 ปี 
 -  สามารถประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10% ต่อปี         
 -  สามารถน าเงินลงทุนไปหกัค่าเส่ือมราคาได ้20 ปี  
 -  สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี 
 3. บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑใ์นโครงการฉลากสีเขียว จ านวน 8 รายการ จากองคก์รธุรกิจเพ่ือ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการประมูลงานราชการในปี 2562 ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงเกณฑก์าร
ประมูลราคาไม่ใชร้าคาต ่าสุด แตใ่ชเ้กณฑ ์Price Performance คือเกณฑร์าคา 40% และเกณฑคุ์ณภาพ 60% โครงการฉลากสี
เขียวเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วยใหค้่าใชจ่้ายกระแสไฟฟ้าลดลง หมอ้แปลงไฟฟ้าฉลากเขียวมี
คุณภาพดีกวา่หมอ้แปลงไฟฟ้าปกติ 
 4. บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการ CSR อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการสนบัสนุนงบประมาณในเร่ืองการ
เรียนการสอน และมอบทุนสนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเด็กใหแ้ก่โรงเรียนหลายแห่ง รวมทั้งสนบัสนุนงบประมาณจดัท า
ระบบไฟฟ้าอาคารใหโ้รงเรียนในจงัหวดันครปฐม 
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 5. บริษทัฯไดท้ าการทบทวนนโยบายในเร่ือง Anti-Corruption และไดจ้ดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน 
  ทั้งน้ี รายงานผลการด าเนินงานไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดน้ าส่งผูถื้อหุน้แลว้ ขอเชิญผูถื้อหุน้
ซกัถาม 
  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้  
 จากกรณีการดอ้ยค่าสินทรัพย ์จ านวน 300 ลา้นบาทเศษ ถา้จ าไม่ผดิเม่ือหลายปีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีคร้ัง
ส าคญั บริษทัฯไดเ้คยแจง้วา่จะขายทรัพยสิ์นส่วนน้ี ท่ีผา่นมาหลายปีก็ยงัไม่ไดข้าย ขอสอบถามวา่ถา้จะขายจริงจะมีการดอ้ย
ค่าแบบน้ีอีกหรือไม่ และจะขายเฉพาะเคร่ืองจกัรหรือทั้งโรงงาน เพราะท่ีผา่นมาขายยากในเม่ือผลิตแลว้ไม่คุม้ คงไม่มีคน
อยากได ้ และในเร่ืองการประเมินบางทีอาจจะประเมินราคาไม่ได ้ ขอถามวา่ถา้ประเมินไม่ได ้ มูลค่าของเคร่ืองจกัรและ
โรงงานจะมีราคาเท่าไร  เม่ือเวลาขายจะไดท้ราบวา่ตอ้งดอ้ยค่าเท่าไร 
 ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ ท่านผูถื้อหุน้คงเขา้ใจในเร่ือง Disruptive Technology น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตอนมอง
สถานการณ์คร้ังแรกเห็นวา่การผลิตในลกัษณะน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาก แต่เม่ือเทคโนโลยีใ่หม่ๆเขา้มาท าให้
ตามไม่ทนัจึงเป็นปัญหา ท่ีผา่นมาไดมี้การพยายามขายแลว้และมีผูส้นใจทั้งในและต่างประเทศ แต่เม่ือผูซ้ื้อมาดูแลว้และ
จะตอ้งปรับปรุงเทคโนโลยีใ่หม่ๆ ท าใหเ้ห็นวา่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนท่ีผา่นมาจึงยงัไม่มีขอ้ตกลง ซ่ึงไดพ้ยายามขายมาตลอด 
ในส่วนของคณะกรรมการไดห้ารือกนัวา่ ถา้จะมีเทคโนโลยีใ่หม่จะด าเนินการต่อหรือไม่ หรือจะขายทอดตลาด ซ่ึงถา้ขายได้
ราคาก็จะไดก้ลบัคืนมาสู่ท่านผูถื้อหุน้ และไดข้อ้ยติุวา่จะขายทั้งโรงงานและท่ีดิน   ถา้มีความคืบหนา้จะเรียนใหท่้านทราบ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลงมติใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการรับรองของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 559,949,610        เสียง ร้อยละ            100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ แถลงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115  และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 56.  
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปัน
ผล  ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม จ านวน 221.66 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณา
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
 คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้ 
 ประเด็นวาระน้ีไม่ติดใจ แตจ่ากกรณีดอ้ยค่าสินทรัพยท์ าใหข้าดทุนสะสมอยู ่ 200 กวา่ลา้นบาท คงอีกหลายปี
กวา่จะไดรั้บเงินปันผล ขอสอบถามวา่ ปีต่อ ๆ ไปจะเป็น Warrant แทนหรือไม่ 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ค านึงถึงการรักษาส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้รายยอ่ยอยูแ่ลว้ ถา้ไม่เหลือบ่ากวา่แรงจะ
พยายามท าให ้ในความเห็นเช่ือวา่ผลขาดทุน 200 กวา่ลา้นคงแกไ้ขไม่นาน    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลงมติใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
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 5. บริษทัฯไดท้ าการทบทวนนโยบายในเร่ือง Anti-Corruption และไดจ้ดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน 
  ทั้งน้ี รายงานผลการด าเนินงานไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดน้ าส่งผูถื้อหุน้แลว้ ขอเชิญผูถื้อหุน้
ซกัถาม 
  คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้  
 จากกรณีการดอ้ยค่าสินทรัพย ์จ านวน 300 ลา้นบาทเศษ ถา้จ าไม่ผดิเม่ือหลายปีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีคร้ัง
ส าคญั บริษทัฯไดเ้คยแจง้วา่จะขายทรัพยสิ์นส่วนน้ี ท่ีผา่นมาหลายปีก็ยงัไม่ไดข้าย ขอสอบถามวา่ถา้จะขายจริงจะมีการดอ้ย
ค่าแบบน้ีอีกหรือไม่ และจะขายเฉพาะเคร่ืองจกัรหรือทั้งโรงงาน เพราะท่ีผา่นมาขายยากในเม่ือผลิตแลว้ไม่คุม้ คงไม่มีคน
อยากได ้ และในเร่ืองการประเมินบางทีอาจจะประเมินราคาไม่ได ้ ขอถามวา่ถา้ประเมินไม่ได ้ มูลค่าของเคร่ืองจกัรและ
โรงงานจะมีราคาเท่าไร  เม่ือเวลาขายจะไดท้ราบวา่ตอ้งดอ้ยค่าเท่าไร 
 ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ ท่านผูถื้อหุน้คงเขา้ใจในเร่ือง Disruptive Technology น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตอนมอง
สถานการณ์คร้ังแรกเห็นวา่การผลิตในลกัษณะน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาก แต่เม่ือเทคโนโลยีใ่หม่ๆเขา้มาท าให้
ตามไม่ทนัจึงเป็นปัญหา ท่ีผา่นมาไดมี้การพยายามขายแลว้และมีผูส้นใจทั้งในและต่างประเทศ แต่เม่ือผูซ้ื้อมาดูแลว้และ
จะตอ้งปรับปรุงเทคโนโลยีใ่หม่ๆ ท าใหเ้ห็นวา่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนท่ีผา่นมาจึงยงัไม่มีขอ้ตกลง ซ่ึงไดพ้ยายามขายมาตลอด 
ในส่วนของคณะกรรมการไดห้ารือกนัวา่ ถา้จะมีเทคโนโลยีใ่หม่จะด าเนินการต่อหรือไม่ หรือจะขายทอดตลาด ซ่ึงถา้ขายได้
ราคาก็จะไดก้ลบัคืนมาสู่ท่านผูถื้อหุน้ และไดข้อ้ยติุวา่จะขายทั้งโรงงานและท่ีดิน   ถา้มีความคืบหนา้จะเรียนใหท่้านทราบ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลงมติใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการรับรองของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 559,949,610        เสียง ร้อยละ            100.0000 
  ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ แถลงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115  และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 56.  
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปัน
ผล  ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม จ านวน 221.66 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณา
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
 คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร  ผูถื้อหุน้ 
 ประเด็นวาระน้ีไม่ติดใจ แตจ่ากกรณีดอ้ยค่าสินทรัพยท์ าใหข้าดทุนสะสมอยู ่ 200 กวา่ลา้นบาท คงอีกหลายปี
กวา่จะไดรั้บเงินปันผล ขอสอบถามวา่ ปีต่อ ๆ ไปจะเป็น Warrant แทนหรือไม่ 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ค านึงถึงการรักษาส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้รายยอ่ยอยูแ่ลว้ ถา้ไม่เหลือบ่ากวา่แรงจะ
พยายามท าให ้ในความเห็นเช่ือวา่ผลขาดทุน 200 กวา่ลา้นคงแกไ้ขไม่นาน    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยลงมติใน
บตัรลงคะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
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 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง  
คะแนนอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 560,049,610 เสียง ร้อยละ            100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000  
 บตัรเสีย                            00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ท าหนา้ท่ี
ประธานแทน  โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้อกจากหอ้งประชุม  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22. ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง 
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้
 ในปี 2562  กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง รวม 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 1.  นายวชิิต    แยม้บุญเรือง 
 2.  นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ 
 3.  นายชาตรี   ศิริพานิชกร 
 บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 1-31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการทั้งสามท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องกลต.ทุกประการ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง   
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง   
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยผลการลงมติมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1.  นายวชิิต   แยม้บุญเรือง 
 เห็นดว้ย 558,642,300        เสียง ร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง                              00 เสียง ร้อยละ   0.0000  
 บตัรเสีย                                       00        เสียง ร้อยละ   0.0000 
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2.  นายดนุชา   นอ้ยใจบุญ 
 เห็นดว้ย 560,049,610       เสียง ร้อยละ            100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ   0.0000  
 บตัรเสีย                                       00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

3.   นายชาตรี   ศิริพานิชกร 
 เห็นดว้ย 560,049,610        เสียง ร้อยละ            100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ 0.0000  
 บตัรเสีย                                       00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู ้
ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแ้ถลงวา่ คณะกรรมการสรรหาฯไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไดเ้ห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  และเงิน
รางวลัประจ าปี เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตั้งแตปี่ 2556  ตามรายละเอียดท่ีแจง้
ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบแลว้    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกลา้นบาท) โดยผล
การลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี   
  เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000   
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ   0.0000  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญคุณวนิยั วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีจากส านกังานบญัชี จ านวน 4 ราย โดยพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือเสียงของส านกังานสอบบญัชี ผลงานของ
ผูส้อบบญัชี ความพร้อมของบุคลากร ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหเ้ปล่ียน
ส านกังานสอบบญัชีจากเดิม และคดัเลือก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 และ
เห็นสมควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  ดงัน้ี  
 -  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3500   หรือ  
 -  นายวชิยั  รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4054   หรือ  
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2.  นายดนุชา   นอ้ยใจบุญ 
 เห็นดว้ย 560,049,610       เสียง ร้อยละ            100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ   0.0000  
 บตัรเสีย                                       00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

3.   นายชาตรี   ศิริพานิชกร 
 เห็นดว้ย 560,049,610        เสียง ร้อยละ            100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                              00 เสียง ร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ 0.0000  
 บตัรเสีย                                       00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 ประธานฯไดก้ล่าวเชิญ คุณพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู ้
ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแ้ถลงวา่ คณะกรรมการสรรหาฯไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไดเ้ห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  และเงิน
รางวลัประจ าปี เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาทเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตั้งแตปี่ 2556  ตามรายละเอียดท่ีแจง้
ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบแลว้    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกลา้นบาท) โดยผล
การลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี   
  เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000   
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ   0.0000  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญคุณวนิยั วทิวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีจากส านกังานบญัชี จ านวน 4 ราย โดยพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือเสียงของส านกังานสอบบญัชี ผลงานของ
ผูส้อบบญัชี ความพร้อมของบุคลากร ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหเ้ปล่ียน
ส านกังานสอบบญัชีจากเดิม และคดัเลือก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 และ
เห็นสมควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  ดงัน้ี  
 -  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3500   หรือ  
 -  นายวชิยั  รุจิตานนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4054   หรือ  
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 -  นายเสถียร  วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3495   หรือ  
 -  นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5946   หรือ  
 -  นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9445   
 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
1,800,000.00 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาท)     
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000.00 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาท) โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ           100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000   
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (AKR-W1) 
 ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการระดมทุนโดยไม่ตอ้งใชเ้งินกู ้ คณะกรรมการไดมี้มติเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (AKR-W1) จ านวนไม่
เกิน 671,644,702 หน่วย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะน าเงินทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวยีนในการขยาย
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการลงทุนในโครงการท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต ซ่ึงมีโอกาสในการเพ่ิมรายไดข้องบริษทัฯ และ
คณะกรรมการบริษทัตอ้งการตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเช่ือมัน่แก่บริษทัฯ มานาน โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย (2 : 1) ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 1.00 บาทต่อ 1 หุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิมี
ก าหนดอาย ุ2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   
 โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ัดการ  หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับใบส าคญัแสดงสิทธิ และการออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) จ านวนไม่เกิน 671,644,702 
หน่วย  ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ              100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ 0.0000   
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 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
 ประธานฯ แจง้ว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 7 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
(AKR-W1)  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,074,631,523.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,611,947,284.80 บาท  โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่ จ านวน 671,644,702 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.80 บาท   ทั้งน้ี  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ              100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย  00 เสียง ร้อยละ 0.0000   
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระท่ี 8 คณะ 
กรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ 
โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่  ดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,611,947,284.80 บาท  (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อย
   แปดสิบส่ีบาทแปดสิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น                       2,014,934,106   หุน้    (สองพนัสิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหกหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                                        0.80   บาท   (แปดสิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั     2,014,934,106   หุน้    (สองพนัสิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                                         ---    หุน้    (-ไม่มี-)   

 ทั้งน้ี ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงักล่าว ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือค าสัง่ของนายทะเบียน กระทรวง
พาณิชย ์และ/หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
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 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
 ประธานฯ แจง้ว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 7 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
(AKR-W1)  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,074,631,523.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,611,947,284.80 บาท  โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่ จ านวน 671,644,702 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.80 บาท   ทั้งน้ี  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ              100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย  00 เสียง ร้อยละ 0.0000   
 งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ 0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระท่ี 8 คณะ 
กรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ 
โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่  ดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,611,947,284.80 บาท  (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อย
   แปดสิบส่ีบาทแปดสิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น                       2,014,934,106   หุน้    (สองพนัสิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหกหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                                        0.80   บาท   (แปดสิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั     2,014,934,106   หุน้    (สองพนัสิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                                         ---    หุน้    (-ไม่มี-)   

 ทั้งน้ี ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงักล่าว ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรือค าสัง่ของนายทะเบียน กระทรวง
พาณิชย ์และ/หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
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 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตาม
รายละเอียดท่ีน าเสนอ  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี                         
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ               100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                 00 เสียง ร้อยละ 0.0000   
 งดออกเสียง                00 เสียง ร้อยละ   0.0000                
 บตัรเสีย                               00        เสียง ร้อยละ   0.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 ประธานฯ แจง้วา่ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ คณะ 
กรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 671,644,702 
หุน้  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.80 บาท  เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
(AKR-W1) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติโดยลงมติในบตัรลง 
คะแนนเฉพาะท่านผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง     
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ  โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดงัน้ี                    
 เห็นดว้ย 560,050,810        เสียง ร้อยละ               100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 00 เสียง ร้อยละ   0.0000   
 งดออกเสียง                 00 เสียง ร้อยละ   0.0000                
 บตัรเสีย                              00 เสียง ร้อยละ 0.0000 

วาระที ่11 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ประธานฯไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวาระท่ีไดด้ าเนินการประชุม 
 คุณนิรันดร์  จิตประกอบ    ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1.  การดอ้ยค่าสินทรัพย ์  หารดว้ย 4-5 ปี ท าไดไ้หมและนิยมท าหรือไม่ 
 2.  ค่าใชจ่้ายในการขายตามงบการเงิน จ านวน 119 ลา้นบาท ซ ้ าซอ้นกบัตน้ทุนขายหรือไม่ 
 3.  สินคา้คงคลงัตามตวัเลขหมวดสินทรัพย ์ราคาเม่ือรวมจ านวนแลว้มากไป/นอ้ยไปหรือไม่ขอค าอธิบาย 
 ค าตอบ 
 1. การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ เป็นเร่ืองตีความทางเศรษฐศาสตร์ แต่ในอดีตเป็นเร่ืองทางบญัชีเพียงอยา่งเดียว ถา้จะ
ถามวา่เป็นท่ีนิยมท าหรือไม่ ตอ้งเรียนวา่เป็นเร่ืองศาสตร์ท่ีเขา้ไปหาความเป็นปัจจุบนัมากข้ึน คือ Replacement Course ไม่ใช่
ราคาทางบญัชี ข้ึนกบัเทคโนโลยีห่ลาย ๆ อยา่ง และเคา้ก็ท ากนัอยา่งน้ี 
 ทั้งน้ี การดอ้ยค่าตามมาตรฐานทางบญัชี คือตอ้งการเห็นภาพขอ้เทจ็จริง ณ ขณะนั้นก็ตอ้งตดัดอ้ยค่าในตอนนั้น
เลย จะท าใหง้บการเงินมีความชดัเจนมากข้ึน ตวัอยา่ง สินทรัพยด์อ้ยค่า 300 ลา้นบาท ถา้คิดเฉล่ีย 5 ปี จะมีผลท าใหข้าดทุนปี
ละ 60 ลา้นบาทโดยงบการเงินปีต่อๆไปจะไม่ชดัเจน ซ่ึงตามมาตรฐานทางบญัชีใหม่น้ีเป็นมาตรฐานท่ีดีและมีความชดัเจน
มากข้ึน 
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 2. ตน้ทุนขาย ในวรรค 2 คือ เร่ืองเก่ียวกบัการผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้าย
ทางออ้มในโรงงาน ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนหลงัการผลิตแลว้ โดยเป็นค่าใชจ่้ายของพนกังานขายและ
พนกังานบริการ  จึงไม่ซ ้ าซอ้นกนั    
 3. สินคา้คงคลงั โดยธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ตามขนาดของบริษทัฯ อยูท่ี่ 400 ลา้นบาทจึงเหมาะสม แต่จะมีบางปี
ท่ีมีจ านวนสูงถึง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากตอ้งเตรียมผลิตส าหรับการประมูลงานราชการ 
 ทั้งน้ี ในเร่ืองสินคา้คงคลงัทางดา้นวชิาการไดมี้การวเิคราะห์งบฯ ควรจะตอ้งนอ้ยกวา่น้ีจึงจะเหมาะสม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม   

 ประธานฯกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชุม 
และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 

 
       
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                     (นายวชิิต  แยม้บุญเรือง) 
                                        
                                                    
 ลงนาม..........................................................กรรมการผูจ้ดัการ                                            
                                                                                     (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


