
 

 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
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หนา้ 1 จาก 14 หนา้ 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) 

---------------------------------- 

วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัพุธที ่29 เมษายน 2558 เริม่เวลา 10:00 น. ณ  หอ้งมัฆวาน โซนซ ีสโมสรทหารบก วภิาวด ี เลขที ่195 

ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ 

บรษัิทฯ ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัที ่ 1 เมษายน 2558 และให ้

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน

พักการโอนหุน้ในวนัที ่2 เมษายน 2558  มจี านวนผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้ 11,374 ราย  โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 11,367 ราย ผู ้

ถอืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว 7 ราย  จ านวนหุน้รวม 1,815,000,000 หุน้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบและอสิระ  

5. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบและอสิระ 

6. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบและอสิระ 

7. นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ กรรมการอสิระ 

8. นายวคิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

9. นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท 

10. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร 

ผูบ้รหิารบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  

1. นายธรี ์ สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ , เลขานุการบรษัิท 

2. นายนเิวช บญุวชิยั ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม 

3. นายรณชยั รุ่งฟ้า ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

4. นางสาวสริรัิตน ์ หว้ยธาร ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิและจัดซือ้ 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังานอวีาย จ ากดั 

1. นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันตก์ลุ 

ทีป่รกึษากฎหมายอสิระและผูด้ าเนนิการประชุม จากบรษิทั ฮนัตนั แอนด ์วลิเลีย่มส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

1. นายณัฐสทิธิ ์ เทดิสทิธกิลุ  

2. นางสาวจติตวิรรณ กนัตะสริพิทิักษ์ 

องคป์ระชุม 

ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

เขา้ร่วมประชมุรวม 122 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,205,160,100 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ไดท้ัง้หมดของบรษัิท ถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 33  

ปัจจุบนับรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้จ านวน 1,815,000,000 บาท (หนึง่พันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท) 

การชีแ้จงผูถ้อืหุน้กอ่นเร ิม่การประชุม  

นายณัฐสทิธิ ์เทดิสทิธกิลุ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ ท าหนา้ทีผู่ด้ าเนนิการประชมุ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเกีย่วกบัขัน้ตอน

และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

- บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ผีูท้ ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นคนกลาง ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก 1 ทา่น และพยานใน

การนับคะแนน ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก  1 ทา่น จากบรษัิท ฮนัตัน แอนด ์วลิเลีย่มส ์(ไทย

แลนด)์ จ ากัด 
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- การประชมุจะด าเนนิการตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะมกีารน าเสนอขอ้มลูประกอบ

ระเบยีบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ม้าประชมุเสนอความคดิเห็น หรอืซกัถามในระเบยีบวาระนัน้ๆ ผูม้าประชมุทา่นใดจะ

เสนอความเห็นหรอืมขีอ้ซกัถาม จะท าการยกมอืขึน้ และแจง้ชือ่ใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่น หากจะเสนอหรอืซักถามเรือ่งที่

นอกเหนอืจากวาระนัน้ๆ ขอใหเ้สนอหรอืซกัถามเมือ่การประชมุไดด้ าเนนิมาถงึวาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ  
- ในการเสนอความเห็นหรอืค าถาม ขอใหเ้สนอใหต้รงประเด็นตามระเบยีบวาระการประชมุนัน้ๆ และกระชบัเพือ่ใหก้าร

ประชมุมปีระสทิธภิาพ และไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการทีเ่หมาะสม 

- การลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระ จะมกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอใหผู้ม้าประชมุทีต่อ้งการ

ลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนน และยกมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

ด าเนนิการเก็บบัตรลงคะแนน บตัรลงคะแนนทีเ่จา้หนา้ทีนั่บคะแนนไดรั้บภายหลงัจากทีป่ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนน

ในแตล่ะระเบยีบวาระแลว้ บรษัิทฯ จะถอืวา่เป็นบัตรลงคะแนนเห็นดว้ยเทา่นัน้ 

-  การนับคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ เจา้หนา้ทีจ่ะน าคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ตามทีผู่ม้าประชมุ

ไดล้งคะแนนไวใ้นบตัรลงคะแนน รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี ในแตล่ะระเบยีบวาระ หักออกจากฐาน

คะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนัน้ๆ คะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะนับเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ 

- การนับคะแนนเสยีงแบง่เป็น 3 ประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคับบรษัิทฯ ไดแ้ก ่

- ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผู ้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

- ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่ 9 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

- ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไดแ้กร่ะเบยีบวาระที ่ 7 ซึง่บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ส าหรับกรณีทีถ่อืเป็นบัตรเสยี หมายถงึ กรณีทีแ่สดงเจตนาไมช่ดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกนิกวา่

หนึง่ชอ่ง หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆา่ลงในบตัรลงคะแนน โดยไมล่งชือ่ก ากบับรเิวณทีข่ดีฆา่นัน้ หรอืกรณีทีม่กีารแยกการ

ลงคะแนน (ยกเวน้ในกรณีคสัโตเดยีน) เป็นตน้ 

-  เมือ่เสร็จการประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศผลใหท้ีป่ระชมุทราบในระเบยีบวาระนัน้ๆ  โดยแบง่เป็นคะแนนเสยีง

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมตใินวาระนัน้ๆ โดยอาจมผีูถ้อืหุน้และ

จ านวนคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากอาจมผีูท้ีม่าประชมุบางทา่นออกจากหอ้งประชมุหรอืเขา้

มาเพิม่เตมิ และส าหรับระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการ จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล 

- กอ่นออกจากหอ้งประชมุ ขอใหผู้ท้ีม่าประชมุสง่บัตรลงคะแนนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออกของ

หอ้งประชมุ เพือ่ใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนนเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ 

- บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตัง้แต่

วนัที ่1 เมษายน 2558 และไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตัง้แตว่นัที ่

10 เมษายน 2558  โดยบรษัิทฯ ไดจ้ัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไดรั้บการปฏบิตัอิย่าง

เป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั  
เร ิม่การประชุม 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดก้ลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 เมษายน 

2557 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่30 

เมษายน 2557 ซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ โดยไดจั้ดท าแลว้เสร็จและไดส้ง่ใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ตามรายละเอยีดของส าเนารายงานการประชมุทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้กอ่นการประชมุพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้  
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 

เห็นดว้ย  1,206,670,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9996 

ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 

งดออกเสยีง  5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0004 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,206,675,500 เสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้

จากการแถลงเปิดประชมุ จ านวน 1,515,400 หุน้ 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดส้รุปการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท และรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

โดยบรษัิทมกี าลงัการผลติทัง้หมด 98.5 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยเทคโนโลย ี3 ประเภท แบง่เป็น  

1. Solar Thermal ก าลงัการผลติเสนอขาย   4.5 เมกะวตัต ์

2. Solar Farm ก าลงัการผลติเสนอขาย  80 เมกะวัตต ์

3. Solar Rooftop ก าลงัการผลติเสนอขาย  14 เมกะวัตต ์

โครงการทีเ่ปิดด าเนนิการและจ าหนา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิยแ์ลว้ (ประเภท Solar Thermal และ Solar Farm) 

บรษิทัที่

ด าเนนิการ 

ประเภท

โรงไฟฟ้า 
ชือ่โครงการ 

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์ 
ทีต่ ัง้ COD 

TSE Thermal TSE-01 4.5 หว้ยกระเจา 26/12/55 

SSE1 PV Farm SSE1-PV01 8.0 บอ่พลอย 04/09/56 

SSE1 PV Farm SSE1-PV02 8.0 ดอนเจดยี ์ 17/07/56 

SSE1 PV Farm SSE1-PV03 8.0 หนองหญา้ไซ 28/10/56 

SSE1 PV Farm SSE1-PV04 8.0 เดมิบางนางบวช 21/11/56 

SSE1 PV Farm SSE1-PV05 8.0 เดมิบางนางบวช 21/11/56 

SSE1 PV Farm SSE1-PV06 8.0 ดา่นมะขามเตีย้ 06/06/57 

SSE1 PV Farm SSE1-PV07 8.0 รางสาลี ่ 20/03/57 

SSE1 PV Farm SSE1-PV08 8.0 พนมทวน 06/06/57 

SSE1 PV Farm SSE1-PV09 8.0 อูท่อง 09/04/57 

SSE1 PV Farm SSE1-PV10 8.0 สามชกุ 30/05/57 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 4 จาก 14 หนา้ 

 

 

โครงการทีเ่ปิดด าเนนิการและจ าหนา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิยแ์ลว้ (ประเภท Solar Rooftop) 

บรษิทัที่

ด าเนนิการ 

ประเภท

โรงไฟฟ้า 
ชือ่โครงการ 

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์ 
ทีต่ ัง้ COD 

Green Rooftop PV Rooftop RT08 1.0 
โฮมโปร 

เขาใหญ ่
13/11/57 

Champ Energy PV Rooftop RT04 1.0 
โฮมโปร 

ชมุพร 
04/09/57 

Champ Energy PV Rooftop RT05 1.0 
โฮมโปร 

สรุาษฎรธ์านี 
08/12/57 

Lucky Solar PV Rooftop RT11 1.0 
โฮมโปร 

ราชพฤกษ์ 
26/11/57 

North Rooftop PV Rooftop RT01 1.0 
โฮมโปร 
ลพบรุ ี

04/09/57 

Green Rooftop  PV Rooftop RT09 1.0 
โฮมโปร 
อบุลราชธานี 

16/03/58 

Lucky Solar PV Rooftop RT10 1.0 

โฮมโปร 

เอกมัย-ราม
อนิทรา 

11/02/58 

North Rooftop PV Rooftop RT02 1.0 
โฮมโปร 
แพร่ 

03/02/58 

โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งเปิดด าเนนิการ (ประเภท Solar Rooftop) 

บรษิทัที่

ด าเนนิการ 

ประเภท

โรงไฟฟ้า 
ชือ่โครงการ 

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์ 
ทีต่ ัง้ 

Champ Energy PV Rooftop RT06 1.0 โฮมโปร – นครศรธีรรมราช  

Champ Energy PV Rooftop RT07 1.0 โฮมโปร – หาดใหญ ่ 

North Rooftop PV Rooftop RT03 1.0 โฮมโปร – นครสวรรค ์

Roof Energy PV Rooftop RT12 1.0 เดอะมอลล ์– ทา่พระ 

Roof Energy PV Rooftop RT13 1.0 เดอะมอลล ์– บางกะปิ 

Roof Energy PV Rooftop RT14 1.0 เดอะมอลล ์– งามวงศว์าน 

 นายสมภพฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น ไดม้ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ดงันี้ 

นางสาวเจนจริา สมบตัเิจรญิวงศ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สรุปค าถาม ดงันี้ 

1. กรณีพพิาทระหวา่งผูถ้อืหุน้เดมิกบัผูบ้รหิารปัจจุบนัสิน้สดุหรอืยัง และจะมผีลกระทบกับบรษัิทหรอืไม่  

2. เหตใุดราคาหุน้ จงึสวนทางกบัผลประกอบการทีด่ขีองบรษัิท / มแีนวโนม้จะจา่ยเงนิปันผลไดเ้มือ่ใด 

3. ปัจจุบนั TSE ตดิอนัดับ 1 ใน 5 ผูน้ าของธรุกจิพลงังานรายใหญ ่TSE อยู่ทีอ่นัดบัทีเ่ทา่ไร และอนัดับอืน่ คอืใคร 

4.  การเตบิโตของบรษัิททีจ่ะขยายตวัโดยเฉลีย่ 10- 15% จะใชเ้วลาเทา่ไร / บรษัิทมจีดุแข็งอยา่งไร / ความเสีย่งในการ

ท าธรุกจิคอือะไร 

5. มแีผนขยายก าลงัการผลติในไทย ส าหรับปีนี ้จนถงึ ปีหนา้ กีเ่มกะวัตต ์

6. โรงไฟฟ้า Thermal มตีน้ทนุการผลติสงูกวา่โรงไฟฟ้าทั่วไป เทยีบกบังบลงทนุ เขา้ใจถูกหรอืไม ่ / ตลาด ตปท เป็น

โรงไฟฟ้าแบบไหน / แบบไหนใหก้ระแสไฟฟ้าไดด้กีวา่กนั 

 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 5 จาก 14 หนา้ 

 

7. ในอดตีการรับรูร้ายไดจ้าก Thermal 17% แตใ่นปัจจบุนัลดลงเหลอื 2% เป็นเพราะเหตใุด / สดัสว่นรายไดข้อง

โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แบบ มอีัตราสว่นเทา่ไร  

8. ความคบืหนา้ของการร่วมมอืกับ GPSC เป็นอยา่งไรบา้ง เนื่องจากเห็นขา่ววา่ GPSC จะขยายงานรองรับการใชไ้ฟฟ้า 

9. ทีผ่่านมามอีตัราก าไรสทุธ ิ43.10%  ขอใหช้ว่ยก าหนดอัตราก าไรสทุธวิา่ทีเ่ราสามารถท าไดว้า่จะอยูใ่นระดบัไหน  

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. การประกาศเรือ่งก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้และงดจา่ยเงนิปันผล หากนับจากวนัทีป่ระกาศงบการเงนิประจ าปี จะใช ้

เวลา 22 วนั ซึง่ลา่ชา้เกนิไป เมือ่เทยีบกับบรษัิทอืน่ 

2. ราคาหุน้ปัจจบุนัไมเ่กนิ 7 บาท ขอใหบ้รหิารงานตามวสิยัทศัน ์ธรรมาภบิาล ตามเป้าหมายทีเ่คยใหไ้ว ้

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ ในสว่นของขอ้แนะน า จะน าไปพัฒนาตอ่ไป  สว่นประเด็นค าถาม ขอสรุปดงันี้ 

1. เนือ่งจากไมเ่กีย่วกบัวาระแตแ่จง้ใหท้ราบเป็นขอ้มลูไดเ้ล็กนอ้ย โดยกรณีพพิาทดงักลา่วคดีสว่นใหญ่สิน้สดุทีศ่าลชัน้ตน้/

ศาลอทุธรณ์แลว้ เหลอืบางคดทีียั่งอยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์  ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบในสาระส าคัญใด ๆ กบับรษัิท 

2. ราคาในตลาดหุน้มปัีจจัยเขา้มาเกีย่วขอ้งหลายดา้น แตใ่นสว่นของ TSE ขอใหพ้จิารณาจากการด าเนนิการ และ

แผนงานในปีนีแ้ละปีตอ่ไป  สว่นนโยบายการจา่ยปันผล บรษัิทมนีโยบายแลว้ แตต่อ้งดแูผนธรุกจิ 1- 3 ปีขา้งหนา้ใน

เรือ่งการลงทนุเพิม่ ซึง่จะพจิารณาเรือ่งเงนิปันผลประกอบดว้ยเชน่กนั 

3. อนัดบัของธรุกจิพลงังานรายใหญ ่ โดยภาพรวม จะพจิารณารายไดท้ัง้หมด หรอื จ านวนเมกะวัตต ์ ซึง่มผีลการ

ด าเนนิงานแตกตา่งกนั ตอ้งรอด ู6 -12 เดอืนขา้งหนา้ ในสว่นของบรษัิท ณ ปัจจบุนัสามารถจา่ยไฟไดแ้ลว้ 94 mw  

4.  1-3 ปีแรก บรษัิทสามารถด าเนนิการไดจ้าก capacity ตาม MW ทีบ่รษัิทมอียู ่ การขยายตวั ตอ้งพจิารณาโอกาส

ขา้งหนา้ในตา่งประเทศประกอบดว้ย วา่จะสามารถโตไดม้ากขนาดไหน / จุดแข็งของบรษัิท พจิารณาไดจ้าก บรษัิท

ท าธรุกจิแสงอาทติยม์าเป็นเวลา 5 ปี ทมีงานมคีวามรู ้ มคีวามเชีย่วชาญ มพีารท์เนอรท์ีด่ ี ใชว้สัดอุปุกรณ์ทีม่ชี ือ่เสยีง 

จาก EPC ตา่งประเทศ เชน่ แผง, Invertor ก็ใชข้องชัน้น าของโลก อกีทัง้บรษัิทยังไดรั้บการสนับสนุนจากสถาบนั

การเงนิทัง้ BBL, SCB ในสว่นของพารท์เนอร ์GPSC มคีวามแข็งแกร่งทัง้ประสบการณ์ และ เงนิทนุ พันธมติรของบรษัิท 

HomePro, The Mall มสีาขาทัว่ประเทศ หากมนีโยบายใหม่เขา้มา บรษัิทก็สามารถด าเนนิธรุกจิไปดว้ยกนัได ้ในดา้น

ความเสีย่งในการท าธรุกจิ สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่นคอืภายในและภายนอก  ความเสีย่งภายใน ไดแ้กก่ารกอ่สรา้ง 

เอกสารสญัญา  เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทท าการกอ่สรา้งอยา่งมมีาตรฐาน มกีารป้องกนัภัยตา่ง ๆ โดยใชอ้ปุกรณ์ทีไ่ด ้

มาตรฐานระดบั Top3 ในอปุกรณ์แตล่ะประเภท มกีารท า Warrantee ตามอายุสมัปทาน และม ีGuarantee ในดา้นการ

ผลติไฟฟ้าดว้ย ความเสีย่งภายนอก ไดแ้ก ่นโยบายของภาครัฐ ซึง่บรษัิทตอ้งบรหิารงานตามแผนพัฒนาของรัฐ และ

สมัปทานทีไ่ดรั้บมา  ในการนี ้ บรษัิทยังพจิารณาแผนในการผลติไฟฟ้าใชใ้นโรงงานเอง เพือ่ลดความเสีย่งจาก

นโยบายภาครัฐ 

5. ส าหรับแผนขยายก าลงัการผลติในไทย โครงการทีบ่รษัิทเตรยีมการอยูใ่นขณะนีค้อืโซลา่รใ์นกลุม่ใบอนุญาตเดมิ, 

โครงการสหกรณ์ชมุชน หน่วยงานราชการ 800 MW ซึง่บรษัิทอยูร่ะหวา่งด าเนนิการเจรจากบั ชมุชน ควบคูก่บัการ

ตดิตามนโยบายของภาครัฐ และกฎ ระเบยีบของหน่วยงานราชการในการคัดเลอืกผูท้ าธรุกจิ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทได ้

พจิารณาศกึษาพลงังานทดแทนในรูปแบบอืน่ดว้ย แตใ้หค้วามส าคัญตอ่พลงังานแสงอาทติย ์มากกวา่ 

6. โรงไฟฟ้า Thermal เป็นธรุกจิแรกทีบ่รษัิทด าเนนิการ จงึมสีดัสว่นสงูในปีแรก ตอ่มาปี 2556 เริม่ธรุกจิ Solar Farm 80 

MW รายไดเ้ตบิโตในสว่นนีเ้พิม่ขึน้ สง่ผลใหส้ดัสว่นของ Thermal ลดลงตามการขยายงาน  

7. สดัสว่นรายไดจ้าก Solar PV Farm 80 MW ถอืเป็นสดัสว่นทีใ่หญ ่แตเ่มือ่พจิารณาองคป์ระกอบอืน่ เชน่ Adder, FIT 

ทีไ่มเ่ทา่กนั ท าใหส้ดัสว่นรายไดเ้ปลีย่นแปลงตลอด  ซึง่สดัสว่นรายไดด้งักลา่วขึน้อยูก่ับนโยบายภาครัฐในการรับซือ้

ไฟดว้ย  สดัสว่นรายไดข้อง Thermal จะลดลงตามการด าเนนิธรุกจิทีเ่นน้ทาง Solar Farm เป็นหลกั รวมถงึหากมี

โครงการใหม ่ๆ เขา้มาเพิม่เตมิ 

นายธธีัช วณิชเสถยีร – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 

1. การรับซือ้ไฟฟ้าแบบ Adder / FIT กระทบ Return of Equity อยา่งไร 

นายธรีฯ์ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

FIT เมือ่เทยีบกับ Adder มผีลตอบแทนตา่งกนั แลว้แตโ่ครงการ/ตน้ทนุ แตอ่ยูใ่นระดับทีล่งทนุแลว้มผีลตอบแทนทีรั่บได ้  

   

  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 6 จาก 14 หนา้ 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ งบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ของบรษัิทได ้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญช ี และกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท รวมทัง้ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษัิท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  และมอบหมายให ้ นายธรี ์ สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็น
ผูร้ายงาน 
 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั โดยสรุป ดงันี ้

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 (คดัยอ่) 

 

 
 

 

2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง

 สินทรพัย์หมุนเวียน

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,391 38 3572% 1,273 7 17959%

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 197 118 67% 117 108 8%

 สนิทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 72 108 -33% 73 4 1570%

 สินทรพัย์หมุนเวียนรวม 1,661 264 530% 1,463 119 1125%

 สินทรพัย์ถาวร

 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 4,742 4,683 1% 610 889 -31%

 สนิทรพัย์ถาวรอืน่ 479 359 33% 735 574 28%

 สินทรพัย์ถาวรรวม 5,221 5,041 4% 1,345 1,463 -8%

 สินทรพัย์รวม 6,881 5,305 30% 2,807 1,583 77%

 รายการสินทรพัย์

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง

 หน้ีสินหมุนเวียน

 เจา้หน้ีคา่กอ่สรา้งและเจา้หน้ีอืน่ 169 793 -79% 14 11 35%

 ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี
425 1,020 -58% 40 528 -92%

 หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่ 67 117 -43% 47 108 -57%

 หน้ีสินหมุนเวียนรวม 661 1,930 -66% 101 647 -84%

 หน้ีสินระยะยาว

 เงนิกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึ

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี
2,722 2,411 13% 153 0

 หน้ีสนิระยะยาวอืน่ 11 32 -65% 11 28 -60%

 หน้ีสินระยะยาวรวม 2,733 2,442 12% 164 28 487%

 รวมหน้ีสิน 3,394 4,372 -22% 265 675 -61%

 รายการหน้ีสิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 7 จาก 14 หนา้ 

 

 
 

 

2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 1,815 1,365 33% 1,815 1,365 33%

 ทุนออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 1,815 1,021 78% 1,815 1,021 78%

 ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามญั 1,266 0 1,266 0

 เงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้เพิ่มทุน 0 92 -100% 0 92 -100%

 ลูกหน้ีคา่หุน้ 0 (6) -100% 0 (6) -100%

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 406 (175) -332% (539) (200) 169%

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 3,487 933 274% 2,543 908 180%

 ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0 0 0 0

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,488 933 274% 2,543 908 180%

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,881 5,305 30% 2,807 1,583 77%

 รายการส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 811                  132                  514% 12                    22                    -47%

 รายไดค้า่บรหิารจดัการ 14                    9                      56% 39                    31                    26%

 รายไดอ้ืน่

   ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุน 450                  453                  -1% 0 0

   รายไดค้า่ปรบัจากความลา่ชา้ในการกอ่สรา้ง 65                    5                      1216% 0 0

   เงนิปนัผลรบัจากกจิการที่ควบคมุรว่มกนั 0 0 47 0

   อืน่ๆ 9                      8                      11% 7 7 -2%

 รายได้รวม 1,349          607             122% 105             60               75%

 ตน้ทุนขายและบรกิาร 239                  80                    198% 88                    70                    27%

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 123                  108                  14% 84                    64                    31%

 คา่ใชจ้า่ยอืน่

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 250                  592                  -58% 250                  592                  -58%

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 0 7                      -100% 0 7                      -100%

 รวมค่าใช้จ่าย 612             788             -22% 423             733             -42%

 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 737 (180) -509% (318) (673) -53%

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (158) (83) 90% (33) (32) 1%

 รายไดภ้าษีเงนิได้ 3 142 -98% 12 131 -91%

 รายการอืน่ 0 105 -100% 0 0

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 581 (16) -3822% (338) (575) -41%

 รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 8 จาก 14 หนา้ 

 

 

 นายธรีฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น ไดม้ผีูถ้อืหุน้ซักถาม ดงันี้ 

นางสาวเจนจริา สมบัตเิจรญิวงศ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง มขีอ้เสนอแนะ ใหจ้ัดรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ใหเ้พยีงพอแก่

ผูถ้อืหุน้ 

นายบญุเกดิ ศลิปเวชกลุ – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  

ปี 2557 ตัง้ Impairment ต า่กวา่ปีทีแ่ลว้ ส าหรับปี 2558 จะมากขึน้หรอืนอ้ยลงอยา่งไร เพราะเป็นตวัหลกัทีท่ าใหก้ าไร

ขาดทนุเปลีย่นแปลง 

นายธรีฯ์ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

Impairment เป็นสว่นของ Thermal ในปี 2556 เกดิจาก 3 โรงไฟฟ้า ทีส่ัง่ของมาแตไ่มไ่ดส้รา้ง  ทัง้นี ้ในปีนี ้บรษัิทเร่ง

ท าการซอ่มบ ารงุอปุกรณ์ทีม่อียู่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแลว้  หากผลการซอ่มบ ารุงดงักลา่วสามารถท าใหโ้รงไฟฟ้า

ด าเนนิการผลติไฟฟ้าไดต้ามทีค่าดไว ้ก็น่าจะไมม่กีารตัง้ Impairment ในปีนี ้

นายธธีัช วณชิเสถยีร – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 

1. Earning per share เต็มปี 2558 จะเป็นอย่างไร 

นายสมภพฯ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร , นายธรีฯ์ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

การปฏบิัตติามระเบยีบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทคงไม่เหมาะสมที่จะชีน้ าผลก าไรของบริษัทได ้ขอใหผู้ถ้ ือหุน้

พจิารณาจาก Research ตา่งๆ ทีน่่าจะท าการ Forecast ไว ้ แตห่ากตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จง ก็สามารถแจง้ใหท้ราบเป็น

ขอ้มลูเบือ้งตน้โดยพจิารณาจากโครงการตา่ง ๆ ทีบ่รษัิท COD แลว้ รายไดน่้าจะโตประมาณ 30%  

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณางบ

การเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน อนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

เห็นดว้ย  1,209,419,403 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9963 

ไมเ่ห็นดว้ย   5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0004 

งดออกเสยีง  40,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0033 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,464,403 เสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้

จากวาระกอ่น จ านวน 2,788,903 หุน้ 

 

 

 

2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ด าเนนิงาน
646 (186) -447% (107) (662) -84%

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (2,512) (2,518) 0% (1,405) 966 -245%

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,851 2,727 -32% 1,510 (298) -607%

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) สุทธิ
(15) 23 -167% (2) 6 -136%

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าตน้ปี 23                    0                      22144% 6                      0                      9803%

 เงินสดและรายการเทียบเท่าปลายปี 8 23 -67% 4 6 -36%

 รายการกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 9 จาก 14 หนา้ 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและงดจา่ยปนัผลประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรี ์สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยพจิารณาจากงบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557  

แสดงผลการด าเนนิงานในงบการเงนิรวม มผีลก าไรจ านวน 581 ลา้นบาท  แตใ่นสว่นของงบการเงนิเฉพาะกจิการ มผีล

ขาดทนุจ านวน 338 ลา้นบาท รวมถงึมผีลขาดทนุสะสมจ านวน 539 ลา้นบาท ดงัแสดงขอ้มูลไดต้ามตารางนี้ 

 

 ซึง่ตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิททีก่ าหนดวา่ การจา่ยเงนิปันผลจะตอ้งจ่ายจากก าไรเทา่นัน้ 

เนือ่งจากบรษัิทยังมผีลประกอบการขาดทนุอยู่ บรษัิทจงึยังไมส่ามารถจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 ได ้ จงึขอเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจ าปี 2557 

 นายธรีฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น ไดม้ผีูถ้อืหุน้ซักถาม ดงันี้ 

นายสมชาย รังสสีกลสวัสดิ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 

1. บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลหรอืไม ่ 

นายธรีฯ์ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

ทางบรษัิทจะพจิารณาอกีครัง้หนึง่ หลงัจากงบไตรมาส 2 ออกแลว้ ซึง่ตอ้งพจิารณาเรือ่งการลงทนุใหม่ประกอบดว้ย หาก

มผีลการด าเนนิงานทีส่ามารถจัดสรรเป็นเงนิปันผลไดบ้างสว่น บรษัิทก็จะท าการพจิารณาตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณางด

จัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจ าปี 2557 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน อนุมัตงิดจัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมายและงดจา่ยปันผลประจ าปี 2557 

เห็นดว้ย  1,209,324,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9875 

ไมเ่ห็นดว้ย   16,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0013 

งดออกเสยีง  135,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0112 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,475,403 เสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้

จากวาระกอ่น จ านวน 11,000 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารชดเชยผลขาดทนุสะสมจากสว่นเกนิทนุและทนุส ารองตามมาตรา 119 ของ

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรี ์สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ สบืเนื่องจากขอ้มลูตามวาระกอ่น หากพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 จะพบวา่มผีลขาดทนุสะสม จ านวน 538,543,049 บาท และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้ 

จ านวน 1,266,097,322 บาท  สรุปสาระส าคัญจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 ดงันี้ 

2557 2556 2557 2556

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 581 (16) (338) (575)

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 406 (175) (539) (200)

 รายการ

(หน่วย : ล้านบาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 10 จาก 14 หนา้ 

 

 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาการหักขาดทนุสะสมจากสว่นเกนิทนุเพือ่ลา้งขาดทนุสะสมของ

บรษัิทฯ ซึง่จะท าใหบ้รษัิทฯ ไมม่ผีลขาดทนุสะสมและคงเหลอืสว่นเกนิมลูคา่หุน้จ านวน 727,554,273 บาท  

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน อนุมัตกิารหักขาดทนุสะสมจ านวน 538,543,049 บาท จากสว่นเกนิมูลคา่หุน้ ตามทีเ่สนอ 

เห็นดว้ย  1,209,464,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9991 

ไมเ่ห็นดว้ย   8,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0007 

งดออกเสยีง  3,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0003 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,475,403 เสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 10 ทา่น โดยตามกฎหมาย 

กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ซึง่กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม

วาระในปีนี้ มจี านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. คณุวคิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน 

2. คณุพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 

3. คณุศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

4. คณุประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยกรรมการทัง้ 4 ทา่น ไดอ้อกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราว  

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบเพิม่เตมิวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนได ้

พจิารณาคณุสมบัต ิความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นตา่ง ๆ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งหนา้ทีข่อง

กรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ เห็นวา่กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์อนัจะเป็น

ประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิท จงึขอเสนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตั ิรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทัง้ 4 ทา่น ไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอื

เชญิประชมุกอ่นการประชมุแลว้ พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทได ้

แสดงขอ้มลูรายละเอยีดดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครัง้ตามสไลดน์ าเสนอ  

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการแตง่ตัง้กรรมการ

ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ เป็นรายบคุคล   



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 11 จาก 14 หนา้ 

 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ี

ขอใหผู้ถ้อืหุน้ สง่บัตรลงคะแนน เป็นรายบคุคล เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ดงันี้ 

รายชือ่  เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

นายวคิ   กจิโอธาน 1,205,998,533 เสยีง 5,000 เสยีง 45,200 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 

มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,206,048,733 เสยีง (ไมนั่บกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) 

นายพละ สขุเวช 1,208,820,303 เสยีง 611,400 เสยีง 45,200 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9457 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0506 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 

มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,476,903 เสยีง 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 1,209,426,703 เสยีง 5,000 เสยีง 45,200 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 

มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,476,903 เสยีง 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ 1,209,426,703 เสยีง 8,200 เสยีง 42,000 เสยีง 

  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 คดิเป็นรอ้ยละ 0.0035 

มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,476,903 เสยีง 

วาระนี้ มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากวาระกอ่น จ านวน 1,500 หุน้  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ของ

บรษิทั ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมตคิณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเห็นชอบให ้

ก าหนดวงเงนิงบประมาณคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของบรษัิท ประจ าปี 2558 

ภายในวงเงนิ 6 ลา้นบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืน และ คา่เบีย้ประชมุกรรมการตาม

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุเทา่นัน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ 

  รายเดอืน ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั     

- ประธาน 35,000 35,000 

- รองประธาน 30,000 25,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธาน 25,000 35,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     

- ประธาน ----- 30,000 

- กรรมการ ----- 15,000 

      

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุ

ตา่ง ๆ ของบรษัิท ประจ าปี 2558 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 12 จาก 14 หนา้ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมัตคิา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ของ

บรษัิท ประจ าปี 2558 ในวงเงนิ 6 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

เห็นดว้ย  1,200,548,413 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9937 

ไมเ่ห็นดว้ย   8,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0007 

งดออกเสยีง  67,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0056 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุจ านวน 1,209,626,903 เสยีง และมสีทิธอิอกเสยีง 1,200,623,713 เสยีง (ไมนั่บ

กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากวาระกอ่น จ านวน 150,000 หุน้ 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดพ้จิารณา

กลัน่กรองผูส้อบบญัชขีอง บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส  แลว้เห็นวา่ บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ากดั  มคีวามน่าเชือ่ถอื มผีลงานด ีมบีคุลากรทีเ่พยีงพอ มคีวามรู ้ความสามารถและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชมีี

ความเหมาะสม  

จงึเห็นสมควรแตง่ตัง้ใหบ้รษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 ดงันี ้

1. นายขจรเกยีรต ิ  อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 

2. นางณฐพร      พันธุอ์ดุม    “          ”   3430 

3. นายพสิฐิ  ทางธนกลุ    “          ”   4095 

• โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ให ้บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด แทนได ้ 

• การแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชทีี ่1 และผูส้อบบัญชดีงักลา่วไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอื ผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อื

หุน้รายใหญ ่และไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิท 

โดยก าหนดคา่สอบบญัช ี เฉพาะบรษัิท จ านวน 820,000 บาท และบรษัิทในเครอือกี 14 บรษัิท จ านวน 2.08 ลา้น

บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชทีัง้กลุม่ จ านวน 2.9 ลา้นบาท  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

เห็นดว้ย  1,209,702,703 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9996 

ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 

งดออกเสยีง  5,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0004 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,707,903 เสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้

จากวาระกอ่น จ านวน 81,000 หุน้ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 

3,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ และการลงทนุขยายธรุกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และมอบหมายให ้นาย

ธรี ์สอีมัพรโรจน ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 
 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการลงทนุใหม่ ๆ เพิม่เตมิทัง้

ของบรษัิทและบรษัิทย่อย ทางบรษัิทจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิรอบการด าเนนิงานในการออกหุน้กู ้ รวมทัง้



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 13 จาก 14 หนา้ 

 

ขอใหม้อบอ านาจคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ในการก าหนดหรือ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แตล่ะชนดิในแตล่ะ

ครัง้  โดยมรีายละเอยีดและสาระส าคญัของหุน้กู ้สรุปดงันี ้

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนดิ ซึง่อาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหรอืไมด่อ้ยสทิธ ิชนดิทยอยคนืเงนิ

ตน้ หรอื คนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่ครบก าหนดไถถ่อน มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ทัง้นี ้ ข ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ

ขายหุน้กูนั้น้ๆ 

จ านวน : มลูคา่รวมของหุน้กูก้ าหนดไวไ้มเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัรา

เทยีบเทา่ 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/หรอื 

เสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญท่ัง้หมดหรอืบางสว่น 

ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายครัง้เดยีว หรอืหลายครัง้ก็ได ้

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ ๆ 

อายุ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสัน้ไมเ่กนิ 270 วนั และส าหรับหุน้กูร้ะยะยาวไมเ่กนิ 10 ปี 

ระยะเวลาในการออกหุน้กู ้ : ภายใน 1 ปี นับจากทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

การไถถ่อนกอ่นก าหนด : ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแตล่ะครัง้ 

การก าหนดเงือ่นไขสดุทา้ย : ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขการออกหุน้แตล่ะครัง้ รวมถงึเงือ่นไขอืน่ ๆ ของหุน้กู ้เชน่  ประเภท

และเงือ่นไขอืน่ ๆ   หรอืชนดิของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อตัรา 

  ดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจัดสรร รายละเอยีด

การเสนอขาย การไถถ่อนกอ่นก าหนด และการจดทะเบยีนในตลาดรองใด ๆ  (ถา้ม)ี ใหอ้ยู่

ในอ านาจของคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษัิท ในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แตล่ะชนดิในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการ

ด าเนนิการใด ๆ อนัจ าเป็น และเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ ๆ ใหส้ าเร็จ

และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึมอี านาจในการแตง่ตัง้ผูจั้ดจ าหน่ายและ

รับประกนัการจ าหน่าย การเขา้ท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรอื

สญัญา Placement Agreement และ/หรอืสญัญาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดท าและยืน่ค า

ขอและเอกสารตา่ง ๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื บคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 

3,000 ลา้นบาท 

 ผูด้ าเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุดว้ย

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะ

ลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพือ่น ามาค านวณคะแนนเสยีง  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้น

บาท โดยมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แตล่ะชนดิในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการด าเนนิการใด ๆ อนัจ าเป็น 

และเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึมอี านาจในการ

แตง่ตัง้ผูจั้ดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย การเขา้ท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรอืสญัญา 

Placement Agreement และ/หรอืสญัญาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดท าและยืน่ค าขอและเอกสารตา่ง ๆ กับส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื บคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม

รายละเอยีดทีเ่สนอ 

เห็นดว้ย  1,199,672,803 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.1705 

ไมเ่ห็นดว้ย   10,005,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.8271 

งดออกเสยีง  30,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0025 

วาระนี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 1,209,707,903 เสยีง  



 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 
ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 

 
หนา้ 14 จาก 14 หนา้ 

 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรือ่งอืน่ ๆ สรุปดงันี้ 

อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

1. บรษัิทสนใจเขา้ร่วมโครงการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่หรอืไม่ / หากมนีโยบายแลว้ มวีธิกีารด าเนนิการอยา่งไรทีจ่ะน าไปสูก่าร

ปฏบิตัทิีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกับการทจุรติในรูปแบบตา่งๆ 

ประธานฯ , นายสมภพฯ  

1. บรษัิทมแีนวทางการก ากับดแูล และ มนีโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ทีไ่มส่นับสนุนกจิกรรมใด ๆ  ทีเ่กีย่วกับทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

รวมถงึแนวทางปฏบิัตยิังมคีณะกรรมการชดุตา่ง ๆ และการควบคมุภายใน ในการตรวจสอบการท าธรุกรรมตา่ง ๆ ซึง่

แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนนโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ในรูปแบบตา่ง ๆ 

 การด าเนนิการตา่ง ๆ ของบรษัิท เชน่ ดา้นการเงนิ บัญช ีมสี านักตรวจสอบอสิระ จากส านักงาน ดร.วรัิช และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ท าหนา้ทีค่วบคมุดแูลอยู ่และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาเห็นชอบ  ซึง่น าเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัตติามขัน้ตอนตอ่ไป  ในสว่นงานจัดซือ้ บรษัิทมคีณะกรรมการจัดซือ้ ในการพจิารณา

โครงการตา่ง ๆ การอนุมัตริายการเป็นไปตามกฎระเบยีบของบรษัิท ซึง่เชือ่มั่นวา่บรษัิทท าดว้ยความโปร่งใส และ

ด าเนนิการตามขัน้ตอนมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ – ISO ดว้ย ทัง้นี ้ นโยบายตา่ง ๆ บรษัิทมแีผนในการปฏบิตั ิ มี

นโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึและครบถว้น 

นางสาวเจนจริา สมบตัเิจรญิวงศ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  

TSE สามารถรักษาระดับ ROE – อตัราก าไรสทุธ ิ ใหอ้ยูใ่นระดบันี้ได ้ น่าจะเป็นจดุแข็งของบรษัิท คาดหวงัวา่สิง่เหลา่นี้

สะทอ้นราคาหุน้ได ้

ผูถ้อืหุน้ 

1. การตดิตัง้แบบ Rooftop – โฮมโปร คณุภาพของแสงอาทติยเ์พยีงพอตอ่การผลติไฟฟ้าหรอืไม ่ เพราะตอ้งมกีาร

ตรวจวดัคณุภาพของแสงโดยอาศยันาซา่ หรอืวเิคราะหน์เรศวร 

2. กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดข้ายใหโ้ฮมโปรโดยตรงหรอืขายใหผู้ค้า้รายอืน่ 

นายวคิ กจิโอธาน – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

1. กอ่นด าเนนิการสรา้ง rooftop บรษัิทจะศกึษาทศิทาง, ใชโ้ปรแกรมค านวณ, วดัความเขม้ของแสงแดด รวมถงึจา้ง

บรษัิททีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนีเ้ขา้มาชว่ยด าเนนิการดว้ย 

2. กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ะขายใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค / การไฟฟ้านครหลวง เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหุน้ 

โครงการทีจ่ะเปิดตวัในปีนี ้ บรษัิทมสีายสง่ สนับสนุนอยา่งไร เนือ่งจากไดข้อ้มลูของบรษัิทอืน่ทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นสายสง่ไม่

เพยีงพอ 

นายสมภพฯ – ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

บรษัิทมหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบสายสง่เบือ้งตน้ ในการทีบ่รษัิทจะขอสมัปทานจากภาครัฐของแตล่ะโครงการ โดยทาง

ภาครัฐจะเป็นเจา้ของและคนบรหิารสายสง่ ซึง่บรษัิทคาดวา่ในปีนีส้ายสง่ยังเพยีงพอในแตล่ะโครงการของบรษัิท และ

บรษัิทเชือ่มั่นวา่สามารถผลติไฟฟ้าและสง่ไฟฟ้าใหภ้าครัฐได ้

ปิดประชมุเวลา 12:00 น.  

 

 

 ลงชือ่          - แคทลนี มาลนีนท ์-  ประธานทีป่ระชมุ 

        (นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 

รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 

ลงชือ่     - แคทลนี มาลนีนท ์-  กรรมการ ลงชือ่     - สมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ -  กรรมการ 

 (นางสาวแคทลนี มาลนีนท)์        (นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์)  


