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    รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
วนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 

 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนช่ัน ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ   
............................................................ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม แถลงว่าจ านวนผูถื้อหุ้น   ณ วนั

รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 รวมทั้งส้ิน 1,105 ราย รวมจ านวนหุน้ท่ีถือ 

341,088,220 หุน้ 

ในการประชุมวนัน้ี  มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  8  ราย  รวมจ านวนหุ้นได ้23,208,000 หุ้น และ          

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจ านวน 27 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้256,423,402 หุ้น รวมมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 279,631,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.98 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  (หุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 341,088,220 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัและขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ก่อนเร่ิมประชุมตามวาระ ขอแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 8

ท่าน  และคณะผูบ้ริหาร  รวม  7  ท่าน  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
4. ดร. กมล   ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสุรช   ล  ่าซ า   กรรมการ  
7. นายพลูพิพฒัน ์ตนัธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
8. นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
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กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. คุณโชติกา ชุมภูนท ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน   
2. คุณบุญพา รุดดิษฐ ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร และเลขานุการบริษทั 
3. คุณเจริญศกัด์ิ  สารวงค ์         รองกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน 
4. คุณกิตติ    อจัฉริยบุญยงค ์    รองกรรมการผูจ้ดัการสายการตลาด   
5. คุณชาญวฒิุ  มีพลอย                  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
6. คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองคก์ร 
7. คุณศศิกาญจน ์ ตนัธนสิน            ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ  

1. นายนรินทร์            จูระมงคล         ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั   
2.           นายบญัชา               เดชอุดม  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
3.           นางสาวแววทราย   ตั้งวงษ ์   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
4. นายฤทธิชยั  งดงาม   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั นอร์ตนั โรสฟลุไบรท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวแววทราย ตั้งวงษ ์ท่ีปรึกษากฎหมาย กล่าว
ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่
ละท่าน  จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2.  การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอใหท่้านแจง้ช่ือและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมดว้ยตนเองหรือ
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3.  ภายหลงัท่ีท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย 
และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ตามล าดบั 
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4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ 

5.1   วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่
วาระ  3, 4, 5, 6 และ 8 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5.2    วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 7 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของ ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

5.3    วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่วาระท่ี 9 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ี
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

บริษทัจะไม่น าบตัรเสียมาเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

6. เพ่ือใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะเก็บ
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคืนใหเ้จา้หนา้ท่ี
หลงัเลิกประชุมแลว้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั    

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 1 ท่าน    แต่
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในคร้ังน้ี  ประธานฯ จึงขอให้ นายนรินทร์            
จูระมงคล  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในคร้ังน้ี 

       ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และไดม้อบหมายให้นางสาวแววทราย ตั้งวงษ ์เป็นผูก้ล่าวน าเสนอวาระการประชุม
และช้ีแจงรายละเอียดวาระท่ี 1 แทนประธานฯ ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 3/2560 

นางสาวแววทราย ตั้งวงษ์ ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และไดน้ าข้ึนบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทุนทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข โดยมีส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุมส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2  (หนา้ 11-21)   

ประธานฯ แจ้งว่า  ถึงแมเ้ป็นวาระเพ่ือทราบแต่ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม  จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 

ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรในดา้นต่างๆ เพ่ือให้บริษทัเติบโตอย่างย ัง่ยืน และใหค้วามส าคญักบัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปีท่ีผ่านมา  สามารถสรุปไดด้งัน้ี     
1. บริษทัยงัคงไดรั้บการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบนั IOD อยูใ่นระดบัดีเลิศ และผลการ 
   ประเมิน AGM ไดรั้บคะแนนเตม็ 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3   
2. จากการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหปั้จจุบนับริษทั เป็นผูผ้ลิตรายแรกท่ีสามารถส่งออกหมอ้แปลงไปขายยงั 
   ประเทศญ่ีปุ่น และผลิตภายใตแ้บรนดข์องญ่ีปุ่นเป็นระยะเวลากวา่ 4 ปี  
3. บริษทัยงัไดพ้ฒันาและลงทุนผลิตหมอ้แปลงแบบ    Super low loss รายแรกของประเทศไทยท่ีสามารถผลิต 
   หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีลดความสูญเสียในหมอ้แปลงหรือประหยดัพลงังานลงไดจ้ากปกติมากถึง 40 %   เพ่ือ 
   ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กกลุ่ม     
4. ตามท่ีบริษทัได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559  ณ ปัจจุบนับริษทัอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอการ
รับรองการเป็นสมาชิก  ซ่ึงไดด้ าเนินการไปแลว้กว่า 90%  และคาดว่าจะด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามก าหนด
ระยะเวลา 
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                       รายงานสรุปผลการด าเนินงานเชิงตวัเลข สรุปได้ดังนี ้  

 ปี 2560  บริษทัมียอดขายและบริการรวม  858.81 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายปี 2559  พบว่า
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 63.28 จะเห็นไดว้่า ธุรกิจหลกัของบริษทัซ่ึงเป็นธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้ามีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  
แต่บริษทัยงัคงมีผลขาดทุนทั้งส้ิน 247.25 ลา้นบาทเน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการเขา้
ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า L Solar 1  อย่างไรก็ตาม  บริษทัคาดหวงัส่ิงตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และเพ่ือให้
องคก์รเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง  มัน่คงและยัง่ยืน  แนวโนม้ปี 2561 บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้าก L Solar 1 ประมาณ 
140 ลา้นบาท และผลก าไรจาก L Solar 1 จะท าใหง้บการเงินดีข้ึน 

ประธานฯ แจง้ว่า  ถึงแมเ้ป็นวาระเพ่ือทราบแต่ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้รายหน่ึงไดส้อบถามว่า  การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการเขา้ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า 
L Solar 1 นั้น  จะประเมินทุกปี หรือประเมินเพียงคร้ังเดียว  
นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาก
การเขา้ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า L Solar 1  นั้น จะประเมินเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ซ่ึงท าใหปี้ 2560 บริษทัมีผล
ขาดทุนจากการประเมินการดอ้ยค่าประมาณ 194 ลา้นบาท 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  ผลขาดทุนจากการประเมินการดอ้ยค่าฯ นั้น เป็นตน้ทุนท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งจ่าย 
เพ่ือใหบ้ริษทัไดเ้ติบโตต่อไป  ซ่ึงผลการประเมินฯ เป็นเพียงตวัเลขทางบญัชีเท่านั้น 

ผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่า  การประเมินการดอ้ยค่าน้ีถูกเรียกว่า ค่า Goodwill ใช่หรือไม่ ถา้เป็นค่า 
Goodwill จะสามารถทยอยตดั 5 ปี หรือ 10 ปีได ้ช่วยอธิบายดว้ยว่าท าไมบริษทัจึงตดัประเมินการดอ้ยค่าทั้ง
จ านวนเพียงคร้ังเดียว 

นายนรินทร์  จูระมงคล  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  ช้ีแจงว่า การประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าว ไดถู้กประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีบริษทัแต่งตั้งข้ึน  และได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  ส าหรับการตดับญัชี 5 ปี หรือ 10 ปี ตามท่ีผู ้ถือหุน้ไดใ้หข้อ้สังเกต
นั้น  ขอช้ีแจงว่า ปัจจุบนัมาตรฐานการบญัชีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้  โดยก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งท าการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมนั้นเม่ือเกิดรายการ และจะตอ้งทบทวนการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ  จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ตามท่ี
เสนอ  
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 4 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้
3,933,779 หุน้ ท าใหมี้จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 39 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งส้ิน  283,565,181 หุน้                                                                                                                                             

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวรายงานงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร ไดช้ี้แจงว่า งบการเงิน
ดงักล่าวผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) ก่อนการประชุม หนา้ 101-161 และไดก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผ่านมาของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ดงัน้ี   

งบก าไรขาดทุน 
งบการเงินรวม  งบการเงินรวม(หน่วย: ลา้นบาท) 
     2560                          2559 

รายไดร้วม 914.81 539.53 
ตน้ทุนขายและบริการ                                  760.81                                   503.56 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร             392.40                                  127.94       
ขาดทุนสุทธิ (247.25) (80.59) 
ก าไรต่อหุน้ (0.89) (0.34) 

                       งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ลา้นบาท) 
        2560            2559 

ลกูหน้ีการคา้                                     284.15                     235.64 
สินทรัพยร์วม                                              2,037.27                             1,220.80 
เงินกูร้ะยะสั้น                                                 320.55                                311.06 
เจา้หน้ีการคา้                                                    54.41                                114.70 
หน้ีสินรวม 595.18 463.14 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม (99.27) 159.40 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,442.09 757.67 

อตัราส่วนทางการเงนิประจ าปี 2560 
อตัราก าไรขั้นตน้ 15.60% 
อตัราก าไรสุทธิ (27.03%) 
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อตัราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย ์ (15.18%) 
อตัราส่วนตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (22.48%) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน 0.41 

จากงบการเงินท่ีน าเสนอ รายไดร้วมปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 70% เน่ืองจากปี 2560 บริษทั
มีสัดส่วนรายไดจ้ากงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 217% และรายไดจ้ากงานต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 120%  และยงัมีรายไดม้าจากการขายไฟฟ้า (L Solar 1) ประมาณ 4% ของยอดขายรวม    

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
QTCGP และค่าท่ีปรึกษาต่างๆ เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือระดมทุน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระโครงการ 
Minbu และ  L Solar1  ค่าประเมินระบบควบคุมภายใน และค่าจดัท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัมีผลขาดทุนในปี 2560 สูงข้ึนจากปี 2559 เกิดจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการเขา้
ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า L Solar 1 จ านวน 194 ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม สูงข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากการไดม้าของ
ทรัพยสิ์นโครงการ L Solar 1 ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน ประมาณ 200 กว่าไร่   เจา้หน้ีการคา้ลดลงจากปี 2559  
เน่ืองจาก ช่วงปลายปี 2559 บริษทัไดส้ั่งซ้ือวตัถุดิบไวเ้พ่ือรอผลิตสินคา้ท่ีจะส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2560  หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้า L Solar 1 ประมาณ 156  
ลา้นบาท  และบริษทัขาดทุนสะสมจ านวน 99.27 ลา้นบาทเกิดจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาก
การเขา้ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า L Solar 1  และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัมีการเพ่ิมทุนแบบบุคคลใน
วงจ ากดั จ านวน 2 คร้ัง 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2560 เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอครบถว้นและเช่ือถือไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มี
ผูใ้ดซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  เห็นดว้ย จ านวน              283,565,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง   
  บตัรเสีย จ านวน                      0 เสียง   
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วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให ้ นางสาวแววทราย ตั้งวงษ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย กล่าวช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี     
นางสาวแววทราย ตั้งวงศ ์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให ้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ ในกรณีท่ี
บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา ตามงบการเงินรวม 
ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 247.25 ลา้นบาท 
และตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 68.80 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนภายหลงัการช้ีแจง  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม  จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย จ านวน             283,565,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ      
  งดออกเสียง จ านวน              0 เสียง   
  บตัรเสีย จ านวน               0 เสียง  

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   
ประธานฯ มอบหมายให ้ นายพลรชฎ เปียถนอม ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ

บรรษทัภิบาล เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี ดงัน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายเกริกไกร     จีระแพทย ์             ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายณฐัพล       ลีลาวฒันานนัท ์  ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายเรืองชยั       กฤษณเกรียงไกร      ต าแหน่งกรรมการ 
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ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้ท่ีประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงไดเ้รียนเชิญ นายเกริกไกร จีระแพทย์,        
นายณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท ์และนายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร ออกจากหอ้งประชุม  

คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล ใหแ้ต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย,์ นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ และนายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร

กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ส าหรับการแต่งตั้ง นายณัฐพล 
ลีลาวฒันานนัท์ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหน่ึง แมว้่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
เกินกว่า 9 ปี (ในปี พ.ศ. 2564)  เน่ืองจากนายณัฐพล ลีลาวฒันานนัท ์เป็นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญดา้นบญัชี 
การเงินและการธนาคารเป็นอย่างดี  สามารถใหค้ าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบับริษทั และ
ในช่วงของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ไดท้ าหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยโดยแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 และคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ

ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม 

ภายหลงัการช้ีแจง   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่า
ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการผูมี้
รายช่ือดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย,์ นายณฐัพล ลีลา

วฒันานนัท ์ และนายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

1.นายเกริกไกร จีระแพทย ์

  เห็นดว้ย จ านวน   279,714,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จ านวน      3,890,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   
  บตัรเสีย จ านวน                   0 เสียง   

2.นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ 
  เห็นดว้ย จ านวน   279,674,308 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน                 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0   
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  งดออกเสียง จ านวน      3,930,773 เสียง    
  บตัรเสีย จ านวน                    0 เสียง   

3 .นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร  
  เห็นดว้ย จ านวน   279,674,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0   
  งดออกเสียง จ านวน      3,930,773 เสียง   
  บตัรเสีย จ านวน                   0 เสียง   

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้40,000 

หุน้ ท าใหมี้จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 40 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  

283,605,181 หุน้                                                                                                                                             

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

         ประธานฯ มอบหมายให้ นายพลรชฎ เปียถนอม ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี ดงัน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทั และในช่วงท่ี
ผ่านมาบริษทัไดมี้การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายโครงการ  จึงไดมี้การสรรหาผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์
ในธุรกิจดงักล่าว เพ่ือให้ค าแนะน าแก่บริษทั  ไดแ้ก่ นายวีระพล วีระวงศ ์เพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

        คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าวแลว้ 
เห็นวา่เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสม ดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ใด ๆ 
หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรใหท่้านด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมเติม ประวติัของกรรมการท่ีเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5  หนา้ 28-29 ท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม 

        ภายหลงัการช้ีแจง   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่า

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม   จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งนายวีระพล วีระ

วงศ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ ดงันั้นภายหลงัการแต่งตั้งจ านวน

กรรมการของบริษทัฯ จะมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งนายวีระพล วีระวงศ ์ ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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   เห็นดว้ย จ านวน   283,605,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
   งดออกเสียง จ านวน                  0 เสียง   
   บตัรเสีย จ านวน                   0 เสียง   

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให ้ นายพลรชฎ เปียถนอม ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี ดงัน้ี คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผู ้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา การปฏิบติังานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั ซ่ึง
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรูปแบบ เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัเท่านั้น  ไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชนอ่ื์น  ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจ านวน  2 ท่าน จะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดน้ าส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้แลว้ โดยสรุปดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

15,000 

กรรมการบริษทั 15,000 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิ
บาล 

10,000 

ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 25,000 

กรรมการบริษทั 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนสั) จ่ายไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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 การจ่ายโบนสัเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ค่า
เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอในท่ี
ประชุม 

กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนอนุมติัการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจ านวน  870,600 เสียง   

ภายหลงัการช้ีแจง   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่า
ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561  ในรูปของค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจ าปี โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีช้ีแจงดงักล่าว 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดท่ี

เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ยจ านวน   282,734,581 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจ านวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 

  งดออกเสียงจ านวน       870,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.3070 
  บตัรเสีย จ านวน     0 เสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ล่าวช้ีแจงใน
วาระน้ี ดงัน้ี บริษทัขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายนรินทร์  จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 8593 และ/หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นาย
ธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6977 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561  และก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
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ภายหลงัการช้ีแจง    ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชี 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือ

ท่ีเสนอ และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย จ านวน   283,605,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง จ านวน                 0 เสียง   
  บตัรเสีย จ านวน                  0 เสียง   

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายให ้ นางสาวแววทราย ตั้งวงษ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี ดงัน้ี
สืบเน่ืองจากค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ใหย้กเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญับติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  โดยผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดมี้การก าหนดเร่ือง
ดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 35 ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัค าสัง่ฉบบั
ดงักล่าว โดยรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัใหม่ 

ขอ้ 35.คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมผู ้
ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ี
ให้เ รียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

ขอ้ 35.คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เ รียกว่า 
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีข้ึน
ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือ   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
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กว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมดเข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดย
ในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่ว ันท่ีได้รับ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น   
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจากผูถื้อหุ้น   ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้อ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และให้
ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผูเ้รียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร ทั้ งน้ี หากจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเป็น
ผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้ นจะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใช่จ่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ภายหลงัการช้ีแจง    ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่าไม่
มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ยจ านวน   283,605,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจ านวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจ านวน             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จ านวน     0 เสียง 
 

วาระที่ 10    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี    

                   ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเดน็ต่างๆ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้รายหน่ึงไดข้อใหบ้ริษทัช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัไดล้งทุนไปในปีท่ีผา่นมา 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่  โครงการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 คือโรงไฟฟ้า L Solar 1    
                   เป็นโรงไฟฟ้าท่ี COD แลว้  โดยบริษทัคาดวา่จะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าปีละประมาณ 140 ลา้นบาท 
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                   ผูถื้อหุน้รายหน่ึงสอบถามวา่ ความคืบหนา้ของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเข่ือนท่ีประเทศลาว จ านวน 2     
                   เข่ือน มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 
                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเข่ือนท่ีประเทศลาวนั้น   มีความคืบหนา้

ไปมาก และคาดวา่จะไดผ้ลสรุปภายในไตรมาส 3 ของปีน้ี    
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และกล่าวปิดประชุม 

                   ปิดประชุมเวลา 14.59 น. 

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา   รุดดิษฐ)์  

 


