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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
_____________________________ 

 

เวลาและสถานท่ี  
 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  
ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
 
เร่ิมการประชุม 

นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ รักษาการประธาน
กรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  

ประธานฯ กล่าวสวัสดีและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ และแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนางสาววันดี  กุญชรยาคง ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
ติดภาระกิจ ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบหมายให้นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 89 ราย คิดเป็นจ านวน
หุ้น 25,088,702 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนจ านวน 72 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
333,046,509 หุ้น  รวมทั้งสิ้น 161 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 358,135,211 หุ้น เท่ากับร้อยละ 63.95 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึง
ขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  

ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 10 ท่านซึ่ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ 6 ท่าน คือ 

1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวิทูร  มโนมัยกุล    กรรมการ 
4. นายเควิน จีราด พาแนล   กรรมการ  
5. นางสาวออมสิน  ศิริ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
6. นายชัยวัฒน์  ตั้งสุวรรณพานิช  (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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และกรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ 4 ท่าน คือ 
1. นางสาววันดี กุญชรยาคง  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการ  
4. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการ 

 

และได้แนะน าตัวแทนจากส านักงานกฎหมายวีระวงค์,ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ ากัด  ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่
ปรึกษากฏหมายซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 
            1.นายกุดั่น  สุขุมานนท์  
            2.นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล 
 

ตัวแทนจาก บริษัท ไพร้ส์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์PWC ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ 
1. นางอุณากร พฤฒิธาดา  
 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตร
ละวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกบัตรตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับ
การลงมติในแต่ละวาระ โดย ประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)” และ
จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และน ามามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อัน
ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นางสาวยุพา นกอยู่  
2. เจ้าหน้าที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัด  
3. เจ้าหน้าที่จากส านักงานกฎหมายวีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด   
4. ประธานฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครสังเกตุการณ์การนับคะแนน          

นายสมชาย สาธิต ได้ให้เกียรติเป็นผู้สังเกตุการณ์การนับคะแนนในคร้ังนี้ 
 

 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้น
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 

   ประธานฯ จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 

 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 และ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และ 30 กรกฎาคม 
2555 ตามล าดับ โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีค าถาม ประธานฯ 
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 และรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ 

 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้
แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   358,679,411 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      358,677,711 หุ้น 
เห็นด้วย    358,676,711   หุ้น      คิดเป็น   99.9997 % 
ไม่เห็นด้วย    1,000 หุ้น       คิดเป็น    0.0002 % 
งดออกเสียง              1,700 หุ้น 
บัตรเสีย                      ไม่มี      

 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้ 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 และรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 
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  เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จ านวน 22 ราย จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จ านวน 183 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 358,679,411 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 64.0499 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ประธานฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประธานฯ 
มอบหมายให้ คุณออมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปีที่ผ่านมา 

 คุณออมสิน ศิร ิได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ความคืบหน้าของบริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจนสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD) ได้เพิ่มเติม จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ก าลังการผลิตทั้งสิ้น 24.5 เมกกะวัตต์ พร้อมกับมีการพัฒนาโซ
ล่าฟาร์มในส่วนอื่นๆ จนประสบผลส าเร็จและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) ได้เพิ่มเติมจ านวน 7 
โครงการ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แม้จะมีความล่าช้าจากที่คาดการณ์ไว้ แต่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ในการเร่งพัฒนาโซล่าฟาร์มให้ทันตามกรอบเวลาที่ภาครัฐก าหนดไว้ คือ ภายในเดือนตุลาคม 2556 

 2. ในช่วงปี 2555 บริษัทท าการเพิ่มทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมี
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้กับทั้งผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
ระดมทุนได้ เป็นมูลค่า 1,260,000,000 บาท บริษัทฯ ได้น าเงินทุนมาพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มของบริษัทฯ 
ทั้งสิ้น ผลการด าเนินงานส าเร็จราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ 

 3. บริษัทฯ สามารถย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเป็นตลาดส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ย้ายเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ ต้นปี 
2556 ตั้งแต่ เดือนมกราคม เป็นต้นมา หลักทรัพย์ของ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ใน 
SET100 ซึ่งถือเป็นความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ 

 4.  การพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เร่ิมจากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับ บริษัท  
เอ็นเนเกท (ประเทศญ่ีปุ่น) จ ากัด และ บริษัท ไทยอิชิ เด็นกิ จ ากัด เพื่อลงทุนจัดตั้ง  บริษัท เอ็นเนเกท  
(ประเทศไทย) จ ากัด (ENEGATE) ซึ่งท าหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าในโซล่าฟาร์ม และอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้าตามบ้าน รวมไปถึงระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยาย
ธุรกิจไปอีกด้านหนึ่ง 

 5. บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในบริษัทโซล่าฟาร์มอีก 2 แห่ง จาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โดยมีก าลัง
การผลิตโครงการละ 3 เมกกะวัตต์ รวม 2 โครงการมีก าลังการผลิตทั้งสิ้น 6 เมกกะวัตต์ ซึ่งส่งผลให้ บริษัท       
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เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) มีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 โครงการ ก าลังการผลิตรวมประมาณ 240        
เมกกะวัตต์ตามสัญญาจ าหน่าย โดยทั้งหมดได้ ADDER 8 บาท เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มี
ค่าสูงสุดของบริษัทฯ ในขณะนี้ 

 6. บริษัทฯ ได้ขยายธุกิจออกไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งอยู่ในช่วงของการ
ท าแผนธุรกิจ คาดว่าอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะสามารถเห็นแผนการด าเนินงานทั้งหมด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้น า
ในการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโซล่าฟาร์มและการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาต่อไป 

 7. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ในต่างประเทศผ่านบริษัท โซล่าเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% โดยจะท าการโอนถ่ายบุคคลากร ทีมงาน 
และผู้บริหาร ไปพัฒนาโครงการในต่างประเทศ ซึ่ งโครงการดังกล่าวก าลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนารูปแบบในการเข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาไปพร้อมกับคู่ค้าส าคัญคือ KYOCERA 
(เคียวเซร่า) 

 8. ผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและธุรกิจเหล็ก มีรายได้
รวมทั้งสิ้น 1,214 ล้านบาท คิดเป็นก าไรขั้นต้นที่อัตรา 53% หรือเป็นจ านวน 646.7 ล้านบาท ในส่วนนี้
สามารถสร้างก าไรสุทธิให้แก่กลุ่มบริษัทได้ทั้งสิ้น 166 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ 16% ซึ่งรายได้
ดังกล่าวเป็นผลส าเร็จจากการขายไฟฟ้าเพียง 9 โรง ในปี 2555 ทั้งนี้เมื่อมีการขายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น อัตรารายได้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายธุรกิจไปใน
ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

 9.  บริษัทฯ มีก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 39 ล้านบาท จากก าไรสุทธิ 166 ล้านบาท เนื่องจาก 9 
โครงการที่ COD ไปแล้ว มีผู้ร่วมทุนทั้งหมด โดยมีจ านวนหุ้นตั้งแต่ 51% - 70% ส่วนโครงการที่ COD ไป
แล้ว 7 โครงการเดือนมกราคม 2556 ตลอดจนโครงการที่ก าลังจะ COD บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ตามข้อมูลที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือรายงานประจ าปี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น 

คุณสุมนภา วัฒนศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้ 

-   ในปี 2556 จะด าเนินการเปิดโรงไฟฟ้าอีกกี่โรง และบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 
100% หรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 
-   ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะท าการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่ม จนกระทั่งครบ 36 โครงการ โดยในปี 

2555 บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว 9 โครงการ และเมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา
ได้มีการจ าหน่ายเพิ่มอีก 7 โครงการ ซึ่งหมายความว่าในปี 2556 จะท าการจ าหน่ายไฟฟ้าอีก 20 
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โครงการให้แล้วเสร็จ  
        ส่วนในเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเร่งพัฒนาเชื่อมโยงไฟฟ้าเข้าระบบ เนื่องจาก
วิกฤตไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการซ่อมท่อก๊าซของพม่า ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเร่งการก่อสร้างให้เร็ว
ที่สุด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้อีก 7 โครงการ 
ปัจจุบันจึงเหลืออีก 13 โครงการโดยแบ่งเป็น 7 โครงการแรกอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งเสร็จไปแล้วกว่า 
50% ส่วนที่เหลืออีก 6 โครงการ บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินได้ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความ
พร้อมที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จครบทั้ง 36 โครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2556 นี้ 

ในด้านงบประมาณส าหรับการด าเนินการ บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอ่ืนๆ ซึ่งก าลังด าเนินการท าสัญญากู้ยืมเงิน  และมีการเบิกเงินตามความ
คืบหน้าของการก่อสร้างในแต่ละโครงการเป็นที่เรียบร้อย 

 

คุณมีชัย หัตถกิจธาตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้ 

- จากที่บริษัทได้ ADDER เป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นหลังจาก 10 ปีไปแล้ว บริษัทฯ จะยังสามารถท า
ก าไร หรือก าไรจะลดลงหรือไม่อย่างไร และบริษัทฯ จะมีวิธีหารายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจ อ่ืนเพื่อ
รองรับก่อนครบก าหนด 10 ปี หรือไม่ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

- ADDER ถือเป็นรายได้หลักที่ท าให้บริษัทมีก าไรในปัจจุบัน หากแต่เมื่อครบ 10 ปีแล้ว  สัญญา
เงินกู้ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีกับธนาคารจะครบก าหนด จึงเป็นเหตุให้เมื่อครบ 10 ปี ภาระหนี้สินและ
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ จะหมดไป นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการยังได้ก าลังพิจารณา
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาและบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากประมาณการของฝ่ายบริหารที่ได้จัดท าไว้ภายใน เมื่อครบ 10 ปีแล้ว บริษัทฯ ยังคงมี
ก าไร เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ จ าหน่ายให้การไฟฟ้ามีการเติบโตทุกปี แม้กระทั่งการ
ประมาณการการเติบโตขั้นต่ าที่สุด ปีละ 3% เมื่อครบ 10 ปี บริษัทฯ ก็จะยังสามารถท าก าไรได้
อย่างต่อเน่ือง 

ในด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่างๆ มีอายุการใช้งานถึง 30 ปี โดยได้รับการรับประกัน
คุณภาพจากบริษัท KYOCERA (เคียวเซร่า) ถึง 25 ปี จึงท าให้หลังจาก หมด ADDER แล้ว 
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็ยังสามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม 
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้ 

-  ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าโครงการใดบ้างที่ท าการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

  บริษัทฯ ได้ท าการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเร่ิมจากโครงการ 1-9 และโครงการที่ 10-16 ในล าดับ
ต่อมา ส่วนโครงการที่ 17-21 และโครงการที่ 35-36 ที่บริษัทฯ เร่งพัฒนาในช่วงวิกฤตไฟฟ้านั้น 
ก าลังอยู่ในช่วงรอรับใบอนุญาตเพื่อที่จะ COD ส่วนในด้านการก่อสร้างนั้นได้มีการเชื่อมโยงไฟฟ้า
เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทฯ มีความคืบหน้าในด้านโครงการโซล่ารูฟอย่างไรบ้าง 

  จากที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อกลางปี 2555 และได้น าเร่ืองเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 1/2555 โดยมีมติให้เข้าลงทุนด าเนินโครงการโซล่ารูฟเป็นโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยโซล่า
ฟิวเจอร์ จ ากัด ของ     ดร.ดุสิต เครืองาม ซึ่งถือเป็นผู้น าด้านโซล่ารูฟในประเทศไทย นั้น 

  ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการด้านสัญญาควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านตลาด 
โดยจะท าการเปิดตัวภายในเดือนพฤษภาคมนี ้นอกจากนี้ภาครัฐยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุน
โครงการโซล่ารูฟในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
อีกด้วย 

คุณปิยะดา พงษ์เสรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 
- เมื่อสองปัจจัยหลักในการท าธุรกิจคือเงินทุนกับที่ดิน ดังนั้นแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ 
ในด้านเงินทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถช่วยได้มากน้อยเพียงใด และในด้านที่ดิน 
ในอนาคตจะสามารถหาที่ดินมาพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มได้อย่างสม่ าสมอหรือไม่ อย่างไร 
 

- ในด้านที่ดิน ส าหรับด้านการจัดหาที่ดินส าหรับ 2 โครงการสุดท้าย บริษัทฯ สามารถจัดหา
ที่ดินได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนในอนาคตการจัดหาที่ดินในการท าโครงการต่างๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะท า
การจัดหาที่ดินในบริเวณภาคอีสานเป็นหลัก และเนื่องจากปัจจุบันราคาที่ดินมีการปรับสูงขึ้น ดังนั้น
ทางบริษัทฯ จึงพยายามวางแผนจัดหาและลงทุนที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

- ในด้านเงินทุน IFF ในส่วนเอกสารรวมไปถึงการจัดเตรียมความพร้อมครบเกือบ 100% มี
การประชุมนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเพื่อที่จะช่วยกันท าให้เกิดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสมที่สุดกับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีความชัดเจนแล้ว และบริษัทฯ ได้มีการยื่นเอกสารให้กับ
ทาง กลต. ไปบางส่วน ภายในสัปดาห์นี้เอกสารทั้งหมดจะเสร็จและสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่
เกิน 3 เดือน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จสิ้น และสามารถระดมเงินทุนได้  
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ส าหรับขนาดของกองทุน บริษัทฯ จะใช้รายได้ในอนาคต ในโครงการที่ 10-16 มาเป็น
ทรัพย์สินต้ังต้นของกองทุน มูลค่าประมาณ 5,200 ล้านบาท หลังจากระดมเงินเข้ากองทุนเรียบร้อย
แล้ว ส่วนหน่ึงของเงินทุน จะน าไปคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร ส่วนเงินทุนที่เหลือบริษัทฯ จะน าไปใช้
ในการท าธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ ทั้งในส่วนของโซล่ารูฟ และส่วนของโครงการ EPC ที่ได้วางแผน
ขยายการตลาดสู่สากล 
-  ส าหรับโครงการโซล่ารูฟ บริษัทฯ ควรให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้นในการให้สิทธิพิเศษต่างๆ 

ทั้งนี้ควรมีการจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมด้วย 
ประธานฯ แจ้ง ในที่ประชุมว่าจะพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อไม่มีผู้ใด

ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ เป็นผู้น าเสนอข้อมูลงบการเงินประจ าปี 2555 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียด
ในรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 

 คุณออมสิน ศิริ ได้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555 2554 2555 2554 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,295,426 723,996 165,845 60,296 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11,147,901 4,070,894 63,621 66,475 
รวมสินทรัพย ์ 13,021,677 5,201,199 2,662,897 1,397,320 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,046,411 1,638,946 105,494 50,594 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,241,666 2,221,760 - - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,416,780 2,417,753 808 740 
รวมหนี้สิน 10,463,191 4,056,699 106,302 51,334 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 560,000 500,000 560,000 500,000 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,558,486 1,144,500 2,556,595 1,345,986 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,021,677 5,201,199 2,662,897 1,397,320 
 

ฐานะการเงิน พิจารณาจากงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
          หน่วย : พันบาท 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555 2554 2555 2554 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,214,357 578,565 68,831 324,422 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 567,621 305,493 63,595 276,576 

ก าไรขั้นต้น 646,736 273,072 5,236 47,846 

     ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 34,895 - - - 

     รายได้อ่ืนๆ 26,198 7,722 23,438 8,230 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 707,829 280,794 28,674 56,076 

ค่าใช้จ่ายรวม 267,290 131,477 39,376 51,857 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 

440,539 149,317 (10,702) 4,219 

     ต้นทุนทางการเงิน 229,860 102,738 1,514 682 

     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 42,855 32,596 - 1,692 

ก าไรสุทธ ิ 166,065 13,982 (12,216) 1,845 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ         

     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 39,363 (11,787) (12,216) 1,845 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 126,702 25,769 - - 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

     สว่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท) 0.07 (0.02) (0.02) 0.01 

     จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 551,148 488,082 551,148 393,973 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น 

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ทราบนามได้สอบถามดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน พิจารณาจากงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
          หน่วย : พันบาท 
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-   มูลค่าอาคารและอุปกรณ์ 1,100,000,000 บาท เป็นมูลค่าที่รวมที่ดินหรือเป็นมูลค่าเฉพาะ
อาคารอุปกรณ์จากโซล่าฟาร์ม และเมื่อมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ มูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ใช่หรือไม่ 

-   ในส่วนของหนี้สิน ตามหมายเหตุข้อ 20 หน้า 115 หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มีเงื่อนไขใน
การซื้อขายคืน หมายถึงอะไร และเหตุใดตัวเลขจากปี 2554 มาปี 2555 จึงมีการลดลง และบริษัท
มีนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน สิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

-   มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมที่ดินเข้าไว้ด้วย และเมื่อมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ มูลค่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีโครงการประเมินราคาที่ดินใหม่อย่างเป็น
ทางการ 

-   หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มีเงื่อนไขในการซื้อขายคืน จะมี 2 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการท าสัญญากับมูลนิธิฯ ว่า บริษัทฯ 
มีสิทธิซื้อหุ้นคืนจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ส่วนตัวเลขที่ลดลงมีผลมาจาก 
บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ์รับซื้อจากมูลนิธิเมื่อปลายปี 2555 กลับมาคร่ึงหนึ่ง 

ทั้งนี้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทางเลือก กระนั้นมูลนิธิก็มี
เงื่อนไขอายุจ ากัด ท าให้ไม่สามารถถือหุ้นบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงต้องเปิด
ช่องทางการซื้อขายหุ้นกับมูลนิธินั่นเอง 

2) กลุ่มบริษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC ซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขคล้ายคลึงกับเงื่อนไข
ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเงินทุนจากธนาคารโลกที่เอามาใช้ในการ
ลงทุนกับประเทศที่ก าลังพัฒนา และใช้กับพลังงานสีเขียวโดยเฉพาะ  

- บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ได้ท าสัญญาในโครงการโซล่ารูฟ กับบริษัท KYOCERA 
(เคียวเซร่า) เรียบร้อยทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ 

  บริษัทฯ ไม่ได้มีการท าสัญญากับ KYOCERA (เคียวเซร่า) เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะท า
การซื้อขายโดยมีการตกลงระหว่างบริษัทว่า KYOCERA (เคียวเซร่า) จะท าการเรียบเก็บค่าสินค้าก็
ต่อเมื่อบริษัทฯ ท าการขายได้ และในปัจจุบันทางบริษัทฯ ก าลังอยู่ในช่วงเตรียมพื้นที่รองรับการ
จัดเก็บแผงโซล่าเซลล์ เพื่อรองรับแผนการตลาดส าหรับโครงการโซล่ารูฟในอนาคต 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ ต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

 หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึง
ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  377,699,641 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      377,697,641 หุ้น 
เห็นด้วย    377,696,641     หุ้น      คิดเป็น 99.9997 % 
ไม่เห็นด้วย    1,000   หุ้น       คิดเป็น   0.0002 % 
งดออกเสียง                     0    หุ้น      

 บัตรเสีย                      ไม่มี 
 

 รวมคิดเป็น 100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี ้
 

  มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

 

  เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จ านวน 27 ราย จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จ านวน 210 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 377,699,641 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 67.4464 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 
  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจ านวน  
36 โครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุนเป็นจ านวนมาก เพื่อการพัฒนาโครงการโซ
ล่าฟาร์ม ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
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ประจ าปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม
ต่อไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น 
 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้ 

-  ในวาระพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ควรตั้งเป็นวาระการ
จัดสรรก าไรก่อน และหากเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลจึงค่อยน าเสนอโดยเป็นความเห็น
อนุมัติจากคณะกรรมการและเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งใหผู้้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไป 
 
ประธานฯ แสดงความขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ที่หุ้น และรับปากว่าโอกาสต่อไปจะท าให้

ชัดเจนมากขึ้น และกล่าวแก่ที่ประชุมว่าในปีหน้าโอกาสในการจ่ายเงินปันผลจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ ต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึง
ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  377,699,641 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      377,658,641 หุ้น 
เห็นด้วย    377,001,641 หุ้น       คิดเป็น  99.8260 % 
ไม่เห็นด้วย         657,000  หุ้น       คิดเป็น    0.1739 % 
งดออกเสียง              1,000 หุ้น      
บัตรเสีย            40,000 หุ้น 

 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี ้
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  มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2555 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาววันดี  กุญชรยาคง  
นายจิราคม ปทุมานนท์ และ นายเควิน จีราด พาแนล (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากทั้ง 3 
ท่าน มีบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานจนบริษัทฯ ประสบความส าเร็จมาโดยตลอด 
คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งดังกล่าว ผ่านการพิจารณาและการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้ว 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ เปน็รายบุคคล ดังนี้ 

ท่านท่ี 1  นางสาววันดี กุญชรยาคง 
  ท่านท่ี 2  นายจิราคม  ปทุมานนท์ 

ท่านท่ี 3  นายเควิน จีราด พาแนล 
 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ 

 

 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึง
ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.1  มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   377,707,341 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน       377,707,341 หุ้น 
เห็นด้วย      374,870,441 หุ้น       คิดเป็น   99.2489 % 
ไม่เห็นด้วย        2,836,900  หุ้น       คิดเป็น    0.7510 % 
งดออกเสียง                     0  หุ้น      
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บัตรเสีย                        ไม่มี 
 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นางสาววันดี  กุญชรยาคง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   377,707,341 หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน       377,707,341 หุ้น 
เห็นด้วย      374,863,441 หุ้น       คิดเป็น   99.2470 % 
ไม่เห็นด้วย         2,843,900 หุ้น       คิดเป็น    0.7529 % 
งดออกเสียง                      0 หุ้น      
บัตรเสีย                        ไม่มี 

 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายจิราคม ปทุมานนท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

 ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   377,707,341  หุ้น 
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน       377,706,326 หุ้น 
เห็นด้วย    374,830,426 หุ้น       คิดเป็น   99.2385 % 
ไม่เห็นด้วย      2,875,900 หุ้น        คิดเป็น    0.7614 % 
งดออกเสียง            1,015 หุ้น      
บัตรเสีย                    ไม่มี 

 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ  ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายเควิน จีราด พาแนล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

 เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จ านวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 
(ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จ านวน 213 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 377,707,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.4477 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  ประจ าปี 2556 
 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556 ในอัตราเดิมเท่ากับในปี 2555 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 
- เบี้ยกรรมการรายเดือน  

ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) 
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) 

- เบี้ยประชุม  
ประธานกรรมการ คร้ังละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
กรรมการ คร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)  

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
- เบี้ยกรรมการรายเดือน  

ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

- เบี้ยประชุม  
ประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
กรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)  

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
- เบีย้ประชุม  

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คร้ังละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน คร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)  
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เงินโบนัสคณะกรรมการ  
- เห็นควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสสะท้อนและเชื่อมโยงกับผล

ประกอบการ หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี  
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
ทั้งนี้เงินโบนัสคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น เป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ในปี 
2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังไม่ขอรับเงินดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ยังไม่
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเช่นกัน 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนามได้สอบถามดังนี้ 

- ในรายงานประจ าปีหน้า 103 บรรทัดสุดท้าย เมื่อดูจากค่าตอบแทนกรรมการ จะพบว่ามี
ตัวเลขที่สูงมาก จึงมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดพลาดด้านตัวเลข 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

-  บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 และมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบอ านาจตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555  

ส่วนตัวเลขที่ค่อนข้ างสูงเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบบ่อยคร้ัง เนื่องจากในระหว่างปี 2555 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีการ
พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มอย่างต่อเน่ือง มีการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ต้องมีการน าเร่ืองเข้าที่
ประชุมทุกคร้ังเพื่อความโปร่งใส รวมไปถึงการขยายธุรกิจและการปรับโครงสร้างของ
องค์กร โดยในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบรวมกว่า 
30 ครั้ง ตัวเลขทั้งหมดจึงมีความโป่รงใสแน่นอน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2556 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
ที่บริษัทจัดให้ 
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 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ ต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึง
ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

ผลนับคะแนนในวาระที่ 6 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   377,707,341 หุ้น 
 มีผู้ออกเสียงลงคะแนน       377,707,341 หุ้น 
 เห็นด้วย    377,134,741 หุ้น       คิดเป็น   99.8484 % 
 ไม่เห็นด้วย              1,000 หุ้น        คิดเป็น    0.0002 % 
 งดออกเสียง          571,600 หุ้น        คิดเป็น    0.1513 % 

บัตรเสีย                      ไม่มี 
 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

  มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ  

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 

 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 ซึ่งจาก
การท างานในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PWC”) ได้ท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ 
จ านวน 710,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อยทั้งที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมอีกรวมทั้งสิ้น 40 
บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12,551,000 บาท 

 

   เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม
และความเป็นสากลของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์    คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้         

 
          นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257  
          นางสาวสกุณา แย้มสกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 
          นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298  
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ส าหรับบริษัท เป็นจ านวนเงิน 710,000 บาท และเมื่อรวมบริษัทและบริษัทย่อยทั้งกลุ่ม เป็นจ านวนเงิน 

รวม 12,551,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

ล าดับที ่                            ชื่อ ปี 2556 ปี 2555 

1 บ.เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 710,000 710,000 

2 บ.โซลาร์เพาเวอร์ จ ากัด 870,000 870,000 

3 บ. สตีล แอนด์ โซลาร์รูฟ จ ากัด 870,000 870,000 

4 บ.โซลาร์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  176,000 110,000 

5 
บ.ย่อยที่จ าหน่ายไฟแล้ว 

16 บริษัท 
@175,000 

5 บริษัท 
@180,000 

 บ.ย่อยที่โครงการอยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

12 บริษัท 
@355,000 

4 บริษัท 
@324,000 

 บ.ย่อยที่อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 บริษัท @330,000 - 

 
บ.ย่อยที่ยังไม่เร่ิมด าเนินการ - 

25 บริษัท 
@30,000 

6 บ.โซลาร์เพาเวอร์แอสเซท จ ากัด  175,000 - 

7 บ. เอเจเทคโนโลยี จ ากัด (ระหว่าง
ก่อสร้าง) 

355,000 - 

8 บ.ทิพยนารายณ์ จ ากัด (ระหว่าง
ก่อสร้าง) 

355,000 - 

 รวมทั้งหมด  12,551,000 5,326,000 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น 

คุณประเสริฐ พงษ์ไพโรจน์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ในวาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ควรน าเสนอเป็นตารางเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา เพื่อความ

ชัดเจนในการแสดงข้อมูล และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 

ประธานฯ แสดงความขอบคุณส าหรับค าแนะน า และรับปากว่าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าในปีถัดไป 

 

คุณสิริพร  สงบธรรม ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้ 
-   จากรายละเอียดที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 ไม่พบรายงานค่าสอบบัญชี มูลค่า 12 ล้านบาทที่กล่าวไป
ข้างต้น จึงอยากทราบว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ตรงกับข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

 ในการพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทย่อยได้ 

    ประธานฯ มอบหมายให้ตัวแทนส านักงานกฎหมายวีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด  ซึ่ง
รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฏหมาย คุณกุดั่น  สุขุมานนท์ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

คุณกุดั่น  สุขุมานนท์ แจ้งในที่ประชุมว่า ในชั้นเร่ืองของการพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ การ
น าเสนอข้อมูล ต้องน าเสนอข้อมูลเฉพาะของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เมื่อเข้าที่ประชุมสามารถน าเสนอข้อมูล
ของบริษัทย่อยอื่นๆ ประกอบด้วยได้  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ 
 

             ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

           หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้
แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
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 ผลนับคะแนนในวาระที่ 7 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  377,707,341 หุ้น 
 มีผู้ออกเสียงลงคะแนน      377,674,326 หุ้น 
 เห็นด้วย    377,673,226 หุ้น       คิดเป็น   99.9997 % 
 ไม่เห็นด้วย              1,100 หุ้น        คิดเป็น    0.0002 % 
 งดออกเสียง            33,015 หุ้น      
 บัตรเสีย                      ไม่มี 
 รวมคิดเป็น       100%      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

  มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
  

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ทราบนามดังต่อไปนี้ 
- ในปี 2556 มีการจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการหรือไม่ ซึ่งเหมือนกับที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล 

 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ 
  คณะกรรมการไม่ได้รับเงินโบนัสแต่อย่างใด 

 

- ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่า 
   คณะกรรมการควรเลือกใช้โรงแรมในการประชุมที่ เดินทางสะดวกและอยู่บนเส้นทางการเดิน
รถไฟฟ้า อีกทั้งในห้องประชุมควรมีจอบริเวณซ้าย-ขวา เพื่อความชัดเจนในการดูข้อมูล และหากจะใช้
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ในการประชุมคร้ังถัดไป ควรมีบริการรถรับ-ส่ง รวมไปถึงควร
ปรับปรุงหนังสือเชิญประชุม โดยให้รายละเอียดการเดินทางและเบอร์ติดต่อกับทางบริษัทฯ เพิ่มเติม 

 

 ประธานฯ แสดงความขอบคุณส าหรับค าแนะน า และรับปากว่าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าในปีถัดไป 

 

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ในการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะสามารถท าก าไรให้กับ
บริษัทฯ ได้ประมาณเท่าใด และบริษัทฯ จะถือหุ้นในกองทุนทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์ และการขยาย
ธุรกิจ ไปยังต่างประเทศ มีเป้าหมายในการลงทุนต่างประเทศเป็นกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับการลงทุน
ภายในประเทศ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้ 
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-    ในการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ IFF บริษัทฯ จะท าการโอนสิทธิ์ในการรับ
รายได้ในอนาคตของเฉพาะ 7 โครงการที่ COD ไปในเดือนมกราคม เป็นเวลา 10 ปี ตามที่ได้รับ 
ADDER แต่ไม่ได้โอนขาด ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่างจาก IFF ของ BTS  ที่ถือเป็นการพักรายได้
เพียงชั่วคราว เมื่อครบ 10 ปีรายได้ทั้งหมด จะย้อนกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สิน
ทั้งหมดยังเป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้โอนขาด ท าให้ไม่สามารถรับรู้ก าไร 
ในงบก าไรขาดทุนได้ แต่บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่ม เนื่องจากน ารายได้ 10 ปีข้างหน้า มาใช้ในการ
ลงทุนล่วงหน้านั่นเอง  

-   การขยายบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เข้าไปลงทุนและท างาน
รับเหมาก่อสร้างหรืองาน EPC  ซึ่งการเข้าไปลงทุนถือเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงส าหรับบริษัทฯ ณ 
ปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก เพราะการลงทุนทั้ง 36 โครงการในประเทศใช้
เงินทุนค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันถือว่าเร่ิมมีสภาพการเงินคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้
จากการขายไฟฟ้ากลับเข้ามา และมีการแบ่งส่วนรายได้ส ารองเพื่อช าระหนี้ และน ารายได้ที่เหลือไป
พัฒนาธุรกิจด้านอ่ืนๆ  

หากจะน าเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนต่างประเทศจะต้องมีการวางแผนการบริหารทางการเงิน
ที่ด ีประกอบกับบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาโซล่ารูฟ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนๆ 
โครงการโซล่ารูฟจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า บริษัทฯ จึงวางแผนการด าเนินงานจัดสรรเงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท าการจัดล าดับความส าคัญ คือ  

1.)  ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 36 โครงการให้แล้วเสร็จ  
2.) ด าเนินการพัฒนาโครงการโซล่ารูฟ เนื่องจากสามารถน าเงินกลับมาหมุนเวียนได้เร็ว  
3.)  เมื่อมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ควรใช้รูปแบบ EPC  คือไม่ต้องลงทุน 

แต่รับจ้างวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าให้กับนักลงทุนที่มีโครงการอยู่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคคลากร
ที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูง  

 
 

  ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.25 น. 
 
 
 
 

(นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์) 
ประธานที่ประชุม 

 
(นางประภัสสร กันทะวงศ์) 
       เลขานุการที่ประชุม 


