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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

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

วนั เวลาและสถานทปีระชุม 
ประชมุเมอืวนัพุธท ี27 เมษายน 2559 เรมิเวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชมุชนั 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) 
เลขท ี3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

การปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ 
บรษัิทฯ กําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวนัท ี30 มนีาคม 2559 และรวบรวม
รายชอืตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ในวนัท ี 31 มนีาคม 2559 มจํีานวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนรวม 10,185 ราย โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 
10,170 ราย ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว 15 ราย จํานวนหุน้รวม 1,815,000,000 หุน้ 

กรรมการบรษิทัทเีขา้รว่มประชุม 
1. ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร, 
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 
3. นายพละ สขุเวช กรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 
4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ  
5. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 
6. นายประสณัห ์ เชอืพานชิ กรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, 
   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 
7. นายสมศกัด ิ วรวจิักษณ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 
8. นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท 
9. นายวคิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายวศิวกรรม 
10. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, 
   ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิัตกิาร 

ผูบ้รหิารบรษิทัทเีขา้รว่มประชุม  
1. นายธรี ์ สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ, เลขานุการบรษัิท 
2. นายรณชยั รุ่งฟ้า ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี
3. นายพรีณัฐ ตนัตจิัตตานนท ์ ผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธแ์ละการเงนิ 
4. นางสาวสริรัิตน ์ หว้ยธาร ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิและจัดซอื 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
 นายขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี3445 

ทปีรกึษากฎหมายอสิระจากบรษิทั สํานกังานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จํากดั 
 นางอารยา สลัเลขวทิย ์ สกัขพียานในการนับคะแนน และผูด้ําเนนิการประชมุ 

ตวัแทนอาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้จาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 
 นางชญานุช กณัหปกรณ์  

องคป์ระชุมในการเปิดประชุม 
ผูด้ําเนนิการประชมุไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชมุรวม 74 ราย นับ
จํานวนหุน้ไดท้ังสนิ 1,192,348,100 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.69 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดท้งัหมดของบรษัิท ถอืวา่ครบ
เป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 

ปัจจุบนับรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้จํานวน 1,815,000,000 บาท (หนงึพันแปดรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท) 
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การชแีจงผูถ้อืหุน้กอ่นเรมิการประชุม 
ผูดํ้าเนนิการประชมุ ไดช้แีจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึวธิกีาร ลําดบัขนัตอนและการออกเสยีงลงคะแนนดงันี 
1. บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้ผีูท้ทํีาหนา้ทเีป็นคนกลาง และร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน ซงึเป็นทปีรกึษากฎหมายอสิระ 

จากภายนอก 1 ทา่น จาก บรษัิท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์ 
2. การประชมุจะดําเนนิการตามลําดบัระเบยีบวาระทกํีาหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะมกีารนําเสนอขอ้มลูประกอบ

ระเบยีบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ม้าประชมุเสนอความคดิเห็น หรอืซกัถามในระเบยีบวาระนันๆ ผูม้าประชมุทา่นใดจะ
เสนอความเห็นหรอืมขีอ้ซกัถาม จะทําการยกมอืขนึ และแจง้ชอืใหท้ปีระชมุทราบกอ่น หากจะเสนอหรอืซักถามเรอืงที
นอกเหนอืจากวาระนันๆ ขอใหเ้สนอหรอืซกัถามเมอืการประชมุไดดํ้าเนนิมาถงึวาระท ี10 พจิารณาเรอืงอนืๆ 

3. วธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่ 1 หุน้ม ี1 เสยีง และหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรอืงใด ผูถ้อืหุน้ทา่นนันไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนัน นอกจากการออกเสยีงเลอืกตงักรรมการ 

 เมอืประธานขอใหท้ปีระชมุลงมต ิ  ผูด้ําเนนิการประชมุจะถามและนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทลีงคะแนนเสยีง
ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเทา่นัน โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดทไีมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง จะทําการ
กรอกใบลงคะแนนทไีดรั้บแจกจากเจา้หนา้ทกีอ่นเขา้ร่วมประชมุ และยกมอืขนึเพอืเจา้หนา้ทจีะจัดเก็บใบ
ลงคะแนนของผูถ้อืหุน้โดยบรษัิทจะนําคะแนนเสยีงทไีมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงดงักลา่วนัน หักออกจากจํานวน
เสยีงทงัหมดทเีขา้ร่วมประชมุหรอืออกเสยีง สว่นทเีหลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทลีงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน ๆ 
ในกรณีทไีมม่ผีูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น  หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ทปีระชมุมมีตเิห็นชอบหรอืมมีตอินุมัตเิป็น 
เอกฉันท ์

ภายหลงัจากทปีระกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระแลว้ บรษัิทฯ จะถอืวา่เป็นบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย
เทา่นัน 

4. การนับคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุทกํีาหนดไวใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 แบง่เป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก ่
 ระเบยีบวาระทตีอ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไดแ้กร่ะเบยีบวาระท ี1, 3, 4, 5, 6 และ 7 ซงึบรษัิทจะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ระเบยีบวาระทตีอ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ ไดแ้กร่ะเบยีบวาระท ี 8 
เรอืงพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ ซงึบรษัิทจะคํานวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชมุ ทงัน ี กรรมการทเีป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุในครังนไีดแ้สดงความ
ประสงคใ์นการงดออกเสยีงในวาระนเีป็นการลว่งหนา้แลว้ 

 ระเบยีบวาระทตีอ้งไดรั้บมตอินุมัตดิว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ไดแ้กร่ะเบยีบวาระท ี9 ซงึบรษัิทจะคํานวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซงึ
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 สาํหรับวาระท ี 2 ซงึเป็น วาระแจง้เพอืทราบ ทปีระชมุไม่ตอ้งลงคะแนน 
5. ในวาระท ี 7 เรอืงพจิารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ  บรษัิทขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทงัที

ประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทไีดแ้จกใหไ้ปและสง่ให ้
พนักงานของบรษัิท เพอืนํามานับคะแนน  โดยในวาระน ี บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนทไีมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง
กอ่น แลว้จงึเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทเีห็นดว้ย 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะปรากฏทหีนา้จอสไลดด์า้นหนา้ เพอืแสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ อย่างไรก็ตามจํานวน
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะ ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนอืงจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ
บางทา่นเขา้มาประชมุเพมิเตมิ 

7. บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตงัแต่
วนัท ี25 มนีาคม 2559 และไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตงัแตว่นัท ี
12 เมษายน 2559 

 

 

 

 



 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 3 จาก 15 หนา้ 

 

เรมิการประชุม 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ประธานกรรมการบรษัิท ทําหนา้ทปีระธานทปีระชมุ ไดก้ลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี 

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ซงึประชุมเมอืวนัท ี 29 เมษายน 
2558 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 เมอืวนัท ี 
29 เมษายน 2558 ซงึบรษัิทไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิพรอ้มทงัจัดสง่ใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  รวมทงัเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com 
ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง โดยบรษัิทไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหทํ้าการแกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ย่างใด 
รายละเอยีดของสําเนารายงานการประชมุเป็นไปตามทไีดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นการประชมุพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็น เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม 
ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 รวมทงัหมด 14 หนา้ 
 ผูด้ําเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็น
ดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง  

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เมอื
วนัท ี29 เมษายน 2558 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน ี

เห็นดว้ย  1,272,484,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  ----- เสยีง  

วาระนี มจํีานวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพมิ 22 ราย จํานวน 80,136,500 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
ทงัหมด 96 ราย รวมจํานวน 1,272,484,600 หุน้ 

วาระท ี2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดําเนนิงานของบรษิทัประจําปี 2558 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดส้รุปภาพรวมของธรุกจิในปี 2558 โดยเนน้การบรหิาร / การขยายโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ทงัในและตา่งประเทศ ดงันี 

 ในประเทศ   
 Solar Farm และ Solar Rooftop COD ครบแลว้ 98.5 MW 

ตา่งประเทศ – ญปีุ่ น  
Solar Farm    COD แลว้ 0.5 MW 
   อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 20.23 MW 
   อยูร่ะหวา่งขอใบอนุญาตตา่งๆ 15.75 MW  

 
 



 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 4 จาก 15 หนา้ 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพนืดนิในประเทศ (Solar Thermal, Solar Farm) 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 5 จาก 15 หนา้ 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพนืดนิตา่งประเทศ – ญปีุ่ น (Solar Farm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรยีบเทยีบพลงังานไฟฟ้าทขีายไดใ้นแตล่ะปีทเีปิดดําเนนิการเชงิพาณชิย ์

 
- ดําเนนิการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี - ดําเนนิการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี - ดําเนนิการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี 
- ทยอยเปิดดําเนนิการโรงไฟฟ้า PV  - ดําเนนิการโรงไฟฟ้า PV Phase 1 เต็มปี - ดําเนนิการโรงไฟฟ้า PV ทงั 2 Phase เต็มปี 
  Phase 1 ในชว่งครงึหลังของปี - ทยอยเปิดดําเนนิการโรงไฟฟ้า PV - ดําเนนิการโรงไฟฟ้า Rooftop บางสว่นเต็มปี 
     Phase 2 ในชว่งครงึแรกของปี   และทยอยเปิดดําเนนิการสว่นทเีหลอื 
 - ทยอยเปิดดําเนนิการโรงไฟฟ้า Rooftop    9 โครงการ 
                                                              บางสว่นชว่งครงึหลังของปี 5 โครงการ - เปิดดําเนนิการโรงไฟฟ้าทญีปีุ่ น 1 โครงการ 
 
เปรยีบเทยีบพลงังานไฟฟ้าทขีายไดใ้นแตล่ะปีของโครงการ PV Farms 
 

 
 



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 6 จาก 15 หนา้ 

 

 นายสมภพฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น สรุปใจความสาํคัญ ดงันี 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธุ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  
1. ราคาหุน้จะขนึถงึ 8 บาทไดห้รอืไม ่ 
2. การลงทนุในญปีุ่ นในปีแรก ๆ เพยีง 1 โครงการไมน่่าไป แตใ่น 4 ปีขา้งหนา้ มคีวามน่า 
3. การลงทนุในกรุงเทพน่าจะทําไดด้ ีเนอืงจากอณุหภมูคิอ่นขา้งสงู 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั 
ในสว่นของราคาหุน้ คงไมส่ามารถใหค้วามเห็นได ้แตข่อชแีจงเกยีวกบัผลประกอบการ, โครงการทมีอียู ่และโครงการใน
อนาคต  โดยในสว่นของญปีุ่ นมโีอกาสดําเนนิธรุกจิเนืองจากนโยบายคอ่นขา้งชดัเจน แตอ่าจจะมขีอ้ขดัขอ้งในเรอืงของ
ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการเล็กนอ้ย  อกีทงัปัจจุบนัมภีัยธรรมชาตแิตไ่มม่ผีลกระทบโครงการของบรษัิท ทงันี 
ขนัตอนการกอ่สรา้งตา่ง ๆ จะดําเนนิการตามกฎทงัดา้นความปลอดภัย, ประกนัภัย และการคํานวณตา่ง ๆ  

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิตักิาร 
การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า จะตอ้งพจิารณาดา้นราคาทดีนิเป็นสําคญั รวมถงึสายสง่ และการทําประชาพจิารณ์ การกอ่สรา้ง 
Solar Farm จะใชพ้นืท ี15-20 ไร่/MW  โดยกรุงเทพจะมรีาคาทดีนิคอ่นขา้งสงู ะมรีะบบผังเมอืง สายสง่คอ่นขา้งเต็ม ซงึ
เป็นขอ้จํากดัในการลงทนุธรุกจิ Solar Farm 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิุณ – ผูร้บัมอบฉนัทะ  
1. ธรุกจิของบรษัิท แตกตา่งจากบรษัิท Solar ทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ อกีบรษัิท อย่างไร 
2. ราคานํามันโลกลดลงมผีลกระทบกบัธรุกจิของเราหรอืไม ่ปีนีและปีหนา้จะกระทบการดําเนนิงานของเราหรอืไม่ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั 
1. ธรุกจิของบรษัิท ไมม่คีวามแตกตา่ง เพราะอยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั ทงัน ีบรษัิทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

ดว้ยกําลงัการผลติทดํีาเนนิการเชงิพาณชิย ์ – COD แลว้เกอืบทงัหมด ประกอบกบับรษัิทมกีารกอ่สรา้งและจัดหา
อปุกรณ์ทมีคีณุภาพ และมสีญัญารับประกนั ซงึการดําเนนิการดงักลา่วสง่ผลใหไ้ดผ้ลผลติทสีงู และสามารถผลติได ้
เกนิจากการรับประกนัดว้ย 

2. โดยบรษัิทอยูใ่นธรุกจิพลงังานทดแทน ในภาพรวมพลงังานทดแทนมอียูห่ลายประเภท ซงึสว่นใหญ่ยังคงพงึพา
นโยบายจากภาครัฐ หากพจิารณาตามแผน PDP2015 โดยวัตถปุระสงคท์กํีาหนดใหไ้ดพ้ลงังานทดแทน 30% ใน 10 
ปีขา้งหนา้นัน ยังไมถ่อืเป็นการชดเชยในสว่นของพลงังานอนื แตเ่ป็นการลดชว่ง Peak ในหนา้รอ้น และชว่ยใหไ้ฟเกดิ
ความเสถยีรมากขนึ ซงึจะชว่ยในการลดภาวะมลพษิและโลกรอ้น 

นายชุมพล ธนไพศาลกจิ – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
ในสว่นของประเทศไทยทยัีงคงมกีารจับสลากกนัอยู ่  เมอืพจิารณาแลว้บรษัิทน่าจะมรีายไดจ้ากโครงการทญีปีุ่ น จาก
ขอ้มลูทนํีาเสนอวา่มกํีาลงัการผลติ 36 MW แตเ่พงิเสร็จไปเพยีง 3 MW และโครงการ 13 MW, 13.5 MW จะเสร็จเมอืไร 
สว่นทเีหลอืจะสามารถรับรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า ครบ ในปีหนา้ หรอืไม ่ 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์– ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
ตามททีา่นผูถ้อืหุน้ไดก้ลา่วถงึโครงการในประเทศ ซงึบรษัิทไดพ้จิารณาถงึโอกาสทจีะเตบิโตยังคงตอ้งพงึพานโยบาย 
ของภาครัฐอยู ่ ดว้ยความไม่แน่นอนในการดําเนนิการตามเงอืนเวลาตา่ง ๆ  ทําใหบ้รษัิทพยายามขยายงานไปยัง
ตา่งประเทศ ซงึไดศ้กึษาอยูห่ลายประเทศ ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงทญีปีุ่ นเทา่นัน แตปั่จจบุนัเมอืพจิารณาผลตอบแทน/ความ
เสยีงแลว้ เห็นวา่ ทปีระเทศญปีุ่ นน่าจะไดผ้ลตอบแทนทน่ีาพอใจทสีดุ ในแถบอาเซยีน 
ในโครงการของญปีุ่ นทนํีาเสนอไปนัน จะแสดงใหเ้ห็นวา่มโีครงการเล็ก ๆ 7 โครงการ และโครงการใหญอ่ยู ่ 2 โครงการ 
โดยปัจจบุนัไดม้กีารเจรจาเพมิเตมิอกี 2-3 โครงการ ซงึจะมคีวามชดัเจนใน 2-3 เดอืนขา้งหนา้  โดยเป้าหมายของบรษัิท
อยู่ท ี100 MW ทปีระเทศญปีุ่ น  ในสว่นของการ COD จะเป็นการทยอย COD  ประกอบกับการลงทนุตา่ง ๆ ก็จะทยอย
ลงทนุตามแตล่ะโครงการทพีรอ้มดําเนนิการกอ่น โดยบรษัิทไดย้นืขอกูจ้ากสถาบนัการเงนิแลว้ สว่นของโครงการใหญ ่จะ
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 1.5 – 2 ปี แลว้แตพ่นืท ี ในปี 2559 คาดวา่จะ COD ไดป้ระมาณ 10 MW  

นายลกัษณ์ จารตีเสถยีร – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
โอกาสการลงทนุในไทย รอการจับสลาก หากออกหุน้กู ้ 3,000 ลา้นบาท เราจะเอาไปทําอะไร เพราะโครงการทญีปีุ่ น กู ้
เงนิทญีปีุ่ นเพอืลดความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนอยู่แลว้ และหากปีหนา้ FiT ลดลง อตัราการคุม้ทนุลดลง โอกาสการ
ลงทนุนอกจากไทย และ ญปีุ่ น แลว้ ในกลุม่ AEC บรษัิทพจิารณาทไีหน อย่างไร เพราะยังไม่เห็นมคีวามคบืหนา้ 
 



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 7 จาก 15 หนา้ 

 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์– ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
ชแีจงเพมิเตมิโครงการทปีระเทศญปีุ่ น ยังคงมหีลายแหง่ทน่ีาสนใจ  และยังคงรอ sponsor เขา้ไปกอ่สรา้งอกีพอสมควร 
ยังมโีอกาสเตบิโต ผลตอบแทนท ี36, 38 เยน ยังคงน่าสนใจ 
หากพจิารณาถงึกลุม่ AEC บรษัิทไดเ้ขา้ไปศกึษาและเตรยีมความพรอ้มใน AEC คอ่นขา้งเยอะ  และพจิารณาหลาย
ประเภทไมเ่นน้เฉพาะ Solar โดวบรษัิทจะพจิารณาโครงการทมีคีวามเสยีงไม่สงูและใหผ้ลตอบแทนทเีหมาะสม เพอื
ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย หากพบโครงการทดี ีบรษัิทสามารถเขา้ไปลงทนุไดเ้ลย 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์– กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิตักิาร 
ชแีจงเพมิเตมิเกยีวกบัการออกหุน้กู ้3,000 ลา้นบาท ซงึบรษัิทไดอ้นัดับ Rating จาก TRIS แลว้ และเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มในการเตรยีมเงนิไว ้หากไดโ้ครงการอนืเพมิเตมิ 

นางประภาพรรณ อนินดัดา – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
1. โครงการ Thermal รายไดล้ดลงทกุปี ,โครงการนจีะไมม่รีายไดใ้ชห่รอืไม ่น่าจะมปัีญหาทรีะบบ 
2. การลงทนุทญีปีุ่ น 42 MW มกีารร่วมทนุกับบรษัิทอนืดว้ยใชห่รอืไม ่ ในสดัสว่นของบรษัิทมกี ี MW และใน 1 MW 

สามารถผลติเป็นรายไดป้ระมาณเทา่ไร 

นายวคิ กจิโอธาน – กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายวศิวกรรม 
โครงการ Thermal เป็นโรงไฟฟ้าทใีชเ้ทคโนโลย ี ในการใชแ้สงแดดเป็นตวัเผานําใหก้ลายเป็นไอนํา เป็นระบบ Direct 
Stream และชว่งกลางคนืระบบนจีะสามารถเก็บไอนํา และนําความรอ้นมาป้อนเขา้อปุกรณ์เพอืผลติเป็นไฟฟ้าได ้ ในสว่น
ของการแกไ้ขระบบการรับแสงแดด แกไ้ขระบบรับทอ่นํา ยังอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ ซงึบรษัิทพจิารณาวา่เป็นเทคโนโลยทีี
ยังพัฒนาไดต้อ่ไป 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธุ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
แนะนําวา่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์พัฒนาไดแ้ลว้ ขณะนตีดิตงัอยูบ่นหลงัคามาบญุครอง 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั 
การลงทนุทญีปีุ่ น บรษัิทดําเนนิการเองไมม่กีารร่วมทนุกบับรษัิทอนื  

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์– ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
รายไดเ้ฉลยีโดยประมาณ 10-15 ลา้นบาทตอ่เมกกะวัตต ์ขนึอยูก่บั อตัราการรับซอืไฟฟ้าตอ่หน่วย, พนืทตีงัโครงการ  

วาระนเีป็นวาระแจง้เพอืทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ งบการเงนิสําหรับปีสนิสดุ วนัท ี31 ธันวาคม 2558 ของบรษัิทได ้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญช ี และกลนักรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท รวมทงัไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิท เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ และมอบหมายให ้ นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ เป็น
ผูร้ายงาน 
 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่งบการเงนิสาํหรับปี ฉบับเต็ม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีและ
website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรยีบรอ้ยแลว้ ทงันบีรษัิทมกีารปรับเปลยีนวธิกีารบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานบญัชใีหม ่
สรุปขอ้มลูทางการเงนิทสีาํคัญ ดงัน ี
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ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 8 จาก 15 หนา้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2558 (คดัยอ่) 
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ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 9 จาก 15 หนา้ 

 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับปี สนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2558 (คดัยอ่) 

 
 

อตัราสว่นทางการเงนิประจําปี 2558 

 
 นายธรีฯ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น สรุปใจความสาํคญั ดงัน ี 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิุณ – ผูร้บัมอบฉนัทะ  
1. บรษัิทนเีป็น Holding Company หรอืไม ่ ซงึหากเป็นกงึ Holding ตอ้งรอผลกําไรจากบรษัิทลกูทเีขา้มาในลักษณะ 

Dividend ใชห่รอืไม ่
2. สงิทลีงทนุไปถอืเป็น Assets ของบรษัิท การคดิ Depreciation, Amortization กปีี 
3. จากนรีายไดน่้าจะเพมิมากขนึเรอืย ๆ ใชห่รอืไม ่จะมผีลเมอืใด 
4. ธรุกจิของบรษัิทน่าจะเตบิโตไดเ้รอืย ๆ หากมโีครงการเพมิขนึ บรษัิทจําเป็นตอ้งมกีารกูเ้งนิจากธนาคารหรอืออกหุน้กู ้

ได ้แตข่ออยา่ใหม้กีารเพมิทนุ แนะนําใหอ้อกเป็น Convertible Debenture น่าจะเพมิสภาพคลอ่งไดม้ากขนึ  
5. หากราคาหุน้สงูกวา่ Book Value คดิวา่เป็นราคาทเีหมาะสม จงึขอเสนอใหพ้จิารณาการออกหุน้กูเ้ป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์– ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
1. การบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานใหม ่ในการเป็น Joint Control จะไม่สามารถบนัทกึรายไดเ้ขา้มาตามสดัสว่นไมไ่ด ้แต่

จะบนัทกึบญัชใีนสว่นของกําไรตามสดัสว่นได ้
2. โดยเฉลยี 15 ปี แลว้แตอ่ายขุองสนิทรัพยนั์น ๆ  
3. 30 – 40 MW ทอียูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง น่าจะทยอยไดใ้นปลายปีนีเป็นตน้ไป และหากมกํีาไรในแตล่ะปี จะมกีารจัดสรรสว่น

หนงึเป็นเงนิปันผล และสาํรองไวเ้ป็นเงนิลงทนุเพมิเตมิ 
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หนา้ 10 จาก 15 หนา้ 

 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั 
ขอขอบคณุสาํหรับคําแนะนํา แตห่ากกลา่วถงึราคาหุน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้มองภาพรวมของบรษัิท โดยบรษัิทมคีวามตงัใจใน
การทํางาน คณะกรรมการมปีระสบการณ์ในธรุกจินเีป็นอยา่งด ีและในดา้น Operation สามารถดไูดจ้ากผลการดําเนนิงาน  

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณางบ
การเงนิสําหรับปี สนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2558 
 ผูด้ําเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็น
ดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง  

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตงิบการเงนิสาํหรับปี สนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2558ตามทเีสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี 

เห็นดว้ย  1,283,774,979 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  16,300 เสยีง  

วาระนี มจํีานวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพมิ 42 ราย จํานวน 11,306,679 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
ทงัหมด 138 ราย รวมจํานวน 1,283,791,279 หุน้ 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45  บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกวา่ทนุสาํรองนจีะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทงัน ีบรษัิทฯ มกํีาไรสทุธสิว่นทเีป็นของบรษัิท
ใหญ ่ ตามงบการเงนิเฉพาะบรษัิทจํานวน 325,390,862 บาท คดิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 จํานวน 
16,269,543.10 บาท จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธเิป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย ใน
อตัรารอ้ยละ 5  พรอ้มนีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิซงึวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิาก
ทปีระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณาการ
จัดสรรกําไรสทุธเิป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย ในอตัรารอ้ยละ 5 คดิเป็นจํานวน 16,269,543.10 บาท  

 ผูด้ําเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็น
ดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายใน
อตัรารอ้ยละ 5 คดิเป็นจํานวน 16,269,543.10 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนดงันี 
เห็นดว้ย  1,283,774,994 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  16,300 เสยีง  

วาระนี มจํีานวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพมิ 2 ราย จํานวน 15 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทงัหมด 140 ราย 
รวมจํานวน 1,283,791,294 หุน้ 

วาระท ี5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนนิงานในรอบปี 2558 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบิตักิาร เป็นผูร้ายงาน 

 นายสมภพฯ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ํากวา่รอ้ยละ 40 
ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษัิท หลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลงัหักเงนิสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที
กฎหมายกําหนด และตามทกํีาหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ทงัน ีการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
ขนึอยู่กบักระแสเงนิสด ผลการดําเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงอืนไขและการขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุ



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 11 จาก 15 หนา้ 

 

ของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทงัขอ้กําหนดในสญัญาตา่ง ๆ ทบีรษัิทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจําเป็นและความเหมาะสม
อนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร 

 จากผลกําไรตามงบการเงนิเฉพาะบรษัิทจํานวน 325,390,862 บาท จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุ
พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยจัดสรรกําไรเป็นเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท (หกสตางค)์ รวมเป็นเงนิปันผล
ทจีะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทงัสนิ 108,900,000 บาท โดยบรษัิทกําหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ เพอืกําหนดสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ในการรับเงนิปันผลในวนัท ี 10 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี 25 พฤษภาคม 2559 
พรอ้มนไีดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซงึวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธุ ์– ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
แนะนําใหบ้รษัิท แสดงขอ้มลู บรษัิทมกํีาไรเป็นเงนิสดเทา่ไร จา่ยปันผลเทา่ไร เป็นเปอรเ์ซ็นตเ์ทา่ไร 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์– ประธานกรรมการบรษิทั 
ขอบคณุสําหรับคําแนะนํา 

นายศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิุณ – ผูร้บัมอบฉนัทะ  
กําไรสทุธ ิ 0.30 บาท/หุน้ จ่าย 0.06 บาท/หุน้ เทยีบเทา่ประมาณ 20% แตน่โยบายจา่ย 40% ในปีนไีมข่ัดขอ้งเพราะ
บรษัิทอยูใ่นชว่งของการลงทนุ แตใ่นโอกาสตอ่ไปใน 3 ปีขา้งหนา้ ขอใหพ้จิารณาจา่ยใหไ้ด ้ 40% ของกําไรสทุธติอ่หุน้ 
เนอืงจากบรษัิทมแีนวโนม้เตบิโตตามทรีายงานไว ้ ทงันี บรษัิทมหีนา้ทดีแูลธรุกจิของบรษัิท  ทําอยา่งไรใหก้ารลงทนุ
คุม้คา่และไดกํ้าไรมากทสีดุ เพอืนํากําไรมาจา่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณาการ
จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 108,900,000 บาท 

 ผูดํ้าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บัตรลงคะแนน 
เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็น
เงนิทงัสนิ 108,900,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย  1,283,810,694 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.99 
ไมเ่ห็นดว้ย   140,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 
งดออกเสยีง  16,300 เสยีง  

วาระนี มจํีานวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพมิ 5 ราย จํานวน 175,700 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทงัหมด 
145 ราย รวมจํานวน 1,283,966,994 หุน้ 

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัแิตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2559  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 
กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปีของบรษัิท  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแตง่ตงัผูส้อบบญัช ีดงัมรีายชอืตอ่ไปนี 
  1. นายขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขท ี3445 
  2. นางณฐพร พันธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขท ี3430 
  3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขท ี4095 

 ในนามของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใด
คนหนงึเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทผีูส้อบบญัชรัีบอนุญาตดงักลา่ว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั จัดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตอนื
ของ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั แทนได ้

 การแตง่ตงัครังนเีป็นรอบปีบญัชที ี2 และผูส้อบบัญชดีงักลา่วไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอื ผูบ้รหิาร หรอื 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิท 

 สาํหรับคา่สอบบญัชปีระจําปี 2559 มจํีานวน 850,000 บาท   

 



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 12 จาก 15 หนา้ 

 

  รายละเอยีดคา่สอบบญัช ี2 ปีทผีา่นมา 

คา่สอบบญัช ี 2559 2558 เปลยีนแปลง 

TSE 850,000 820,000 3.7% 

บรษัิทย่อย 2,414,900 2,080,000  

 (16 บรษัิท) (14 บรษัิท)  

 พรอ้มนไีดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซงึวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที
ประชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณาแตง่ตงั
ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2559 

 ผูดํ้าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง  สง่บัตรลงคะแนน 
เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตแิตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2559 ตาม
รายละเอยีดทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี

เห็นดว้ย  1,283,950,694 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  16,300 เสยีง  

วาระท ี7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ตงักรรมการทพีน้จากตําแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการอกี
วาระหนงึ 

 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17. กําหนดใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด  โดยกรรมการ
ดงักลา่ว อาจไดรั้บเลอืกตงัใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีได ้ซงึบรษัิท มกีรรมการทงัสนิ 10 คน ดงันัน ในการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ครังนมีกีรรมการทตีอ้งออกตามวาระ จํานวน 4 คน ดงันี 
  รายชอืกรรมการ ตําแหน่ง 

1. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช  รองประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการอสิระ 
2. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร  กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นายแมทธวิ  กจิโอธาน  กรรมการบรษัิท, กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท 
4. นายสมภพ  พรหมพนาพทิกัษ์  กรรมการบรษัิท, กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบเพมิเตมิวา่ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอรายชอื
บคุคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิทไดต้งัแตว่นัท ี21 ธันวาคม 2558 ถงึวนัท ี15 กมุภาพันธ ์2559 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้
รายใดเสนอชอืบคุคลเพอืรับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

 และโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบตั ิ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นตา่ง ๆ รวมทงัผลการปฏบิตังิานในตําแหน่งหนา้ทขีองกรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ 
เห็นวา่กรรมการแตล่ะทา่นเป็นผูท้มีคีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิงานของ
บรษัิท  

 คณะกรรมการบรษัิท ซงึไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี พจิารณาแลว้มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จงึเห็นควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตงักรรมการทพีน้จากตําแหน่ง
ตามวาระทงั 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 

 ทงันรีายละเอยีดเกยีวกับอาย ุคณุวฒุกิารศกึษา สดัสว่นการถอืหุน้ ประสบการณ์การทํางาน รวมถงึการเขา้
ร่วมประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ของกรรมการทงั 4 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซงึบรษัิทไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุกอ่นการประชมุแลว้ พรอ้มนีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ 
โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทไดแ้สดงขอ้มลูรายละเอยีดดังกลา่วใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอกีครังตามสไลดนํ์าเสนอ 

  ในระหวา่งนกีรรมการทงั 4 ทา่น ไดอ้อกจากทปีระชมุเป็นการชวัคราว 

 



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 13 จาก 15 หนา้ 

 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการแตง่ตงักรรมการ
ทพีน้จากตําแหน่งตามวาระขา้งตน้ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ เป็นรายบคุคล 

 ผูด้ําเนนิการประชมุไดช้แีจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในการลงคะแนนเสยีงในวาระน ี ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง
แตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนทไีดแ้จกใหก้อ่นเขา้ประชมุ ทงัทีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็น
ดว้ย หรอื งดออกเสยีง โดยการลงคะแนนเสยีงแตง่ตงักรรมการแตล่ะทา่น เจา้หนา้ทจีะทําการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงที
ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงกอ่น และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทเีห็นดว้ยในลําดับถัดไป เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตแิตง่ตงักรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนงึ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
รายชอื  เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช 1,283,940,694 เสยีง ----- 26,300 เสยีง 
  คดิเป็นรอ้ยละ 100 -----  
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร 1,283,734,694 เสยีง 206,000 เสยีง 26,300 เสยีง 
  คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 คดิเป็นรอ้ยละ 0.02  

นายแมทธวิ กจิโอธาน 1,283,533,394 เสยีง 407,300 เสยีง 26,300 เสยีง 
  คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 คดิเป็นรอ้ยละ 0.03  
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ 1,283,032,994 เสยีง 907,700 เสยีง 26,300 เสยีง 
  คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 คดิเป็นรอ้ยละ 0.07  

วาระท ี8 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
 ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 22 ซงึกําหนดใหก้รรมการบรษัิทมี
สทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบยีประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอนืนัน คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  ซงึไดพ้จิารณากําหนดคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัทเีหมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัตลาดและภาพรวมของ
อตุสาหกรรมในธรุกจิเดยีวกนั รวมทงัเพยีงพอทจีะจงูใจและรักษากรรมการทมีคีณุภาพไวก้ับบรษัิท  

จงึเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบประมาณคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท 
และคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ประจําปี 2559 ภายในวงเงนิ 6 ลา้นบาท ซงึเป็นจํานวนเดยีวกับปี 2558 โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบยีประชมุตามจํานวนครังทเีขา้ประชมุ ตามรายละเอยีดดงันี 

  คา่ตอบแทน 
 รายเดอืน เบยีประชมุ 
  (ตอ่ครังทเีขา้ประชมุ) 
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 

  ทงัน ี ในปี 2558 บรษัิทไดม้กีารจา่ยคา่ตอบแทนและคา่เบยีประชมุใหแ้กก่รรมการแตล่ะคณะ  รวมจํานวน 
4,275,000 บาท โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 หนา้ 40  

 พรอ้มนไีดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซงึวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที
ประชมุดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

 ผูด้ําเนนิการประชมุไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบ การลงคะแนนเสยีงในวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทปีระชมุดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ และเพอืสนับสนุนความเป็นบรษัิททมีธีรรมาภบิาลทดี ีกรรมการ



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 14 จาก 15 หนา้ 

 

ทเีป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุในครังนี ไดล้งคะแนนเสยีงแบบงดออกเสยีงในวาระนเีป็นการ
ลว่งหนา้แลว้ และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนน เพอืนํามาคํานวณ
คะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ภายในวงเงนิ 6 ลา้นบาท  
ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ ดงันี 

เห็นดว้ย  1,274,967,504 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.30 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  9,029,490 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.70 

วาระนี มจํีานวนผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุเพมิ 2 ราย จํานวน 30,000 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชมุทงัหมด   
147 ราย รวมจํานวน 1,283,996,994 หุน้ 

วาระท ี9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธรีฯ์ ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบวา่ ตามทกีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เมอืวนัท ี 29 
เมษายน 2558 ไดม้มีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท  โดยระบุ
ระยะเวลาในการออกหุน้กู ้ภายใน 1 ปี นับจากทไีดรั้บอนุมัต ิสบืเนอืงจากนโยบายภาครัฐ และโครงการทลีา่ชา้ ประกอบ
กบับรษัิทยังไมม่คีวามจําเป็นตอ้งใชเ้งนิในชว่งเวลาทผีา่นมา จงึไดช้ะลอการออกและเสนอขายหุน้ดงักลา่ว และบรษัิทได ้
ดําเนนิการให ้บรษัิท ทรสิ เรทตงิ จํากดั เป็นผูจั้ดอนัดับเครดติองคก์ร ซงึไดผ้ลการจัดอนัดบัเครดติทรีะดับ “BBB” โดย
แนวโนม้อนัดบัเครดติไดกํ้าหนดทรีะดับ “Stable” และไดทํ้าการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เมอืเดอืนกมุภาพันธ ์ 2559 ท ี
ผา่นมา จงึเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 
ลา้นบาท  เพอืนําเงนิมาใชใ้นการดําเนนิธรุกจิ และการลงทนุขยายธรุกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย รวมถงึการชาํระคนื
หนเีงนิกู ้ของบรษัิท โดยมรีายละเอยีดสรุปดงันี 
ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนดิ ซงึอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ หรอืไมด่อ้ยสทิธ ิ ชนดิทยอยคนื 

เงนิตน้ หรอื คนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืครบกําหนดไถถ่อน มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มี
หรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ทงัน ี ขนึอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก 
และเสนอขายหุน้กูนั้นๆ 

จํานวน : มลูคา่รวมของหุน้กูกํ้าหนดไวไ้มเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอนืในอตัรา
เทยีบเทา่ 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทวัไป และ/หรอื เสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรอื 
เสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญท่งัหมดหรอืบางสว่น 
ซงึอาจแบง่เป็นการเสนอขายครังเดยีว หรอืหลายครังก็ได ้

อตัราดอกเบยี : ขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทอีอกและเสนอขายหุน้กูนั้น ๆ 
อายุ : สาํหรับหุน้กูร้ะยะสนัไมเ่กนิ 270 วนั และสาํหรับหุน้กูร้ะยะยาวไมเ่กนิ 10 ปี 
ระยะเวลาในการออกหุน้กู ้ : ภายใน 1 ปี นับจากทไีดรั้บอนุมัต ิ
การไถถ่อนกอ่นกําหนด : ขนึอยู่กบัเงอืนไขของหุน้กูท้อีอกในแตล่ะครัง 
การกําหนดเงอืนไขสดุทา้ย : ขอ้จํากดัและเงอืนไขการออกหุน้แตล่ะครัง รวมถงึเงอืนไขอนื ๆ ของหุน้กู ้เชน่ประเภท
และเงอืนไขอนื ๆ  หรอืชนดิของหุน้กูท้จีะออกในแตล่ะครัง มลูคา่ทตีราไวร้าคาเสนอขายตอ่หน่วยอัตรา 
  ดอกเบยี การแตง่ตงัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจัดสรร  

รายละเอยีดการเสนอขาย การไถถ่อนกอ่นกําหนด และการจดทะเบยีนในตลาดรองใด ๆ 
(ถา้ม)ี ใหอ้ยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลทไีดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท ในการกําหนดหรอืเปลยีนแปลงเงอืนไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ ที
เกยีวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แตล่ะชนดิในแตล่ะครัง รวมทงัให ้
มอํีานาจในการดําเนนิการใด ๆ อนัจําเป็น และเกยีวเนอืงกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
นัน ๆ ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด ซงึรวมถงึมอํีานาจในการแตง่ตงัผูจั้ด
จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย การเขา้ทําและลงนามในสญัญา Underwriting 
Agreement หรอืสญัญา Placement Agreement และ/หรอืสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  
การจัดทําและยนืคําขอและเอกสารตา่ง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื บคุคลอนืใดทเีกยีวขอ้ง 
เป็นตน้  



 
 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

 
ประชมุเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 
หนา้ 15 จาก 15 หนา้ 

 

 พรอ้มนไีดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นกอ่นลงมต ิ ซงึวาระนจีะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที
ประชมุดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุลงมตใินการพจิารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท 

 ผูดํ้าเนนิการประชมุไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง สง่บัตรลงคะแนน  
เพอืนํามาคํานวณคะแนนเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 
ลา้นบาท และมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลทไีดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท มอํีานาจ  
ในการกําหนดหรอืเปลยีนแปลงเงอืนไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/
แตล่ะชนดิในแตล่ะครัง รวมทงัใหม้อํีานาจในการดําเนนิการใด ๆ อนัจําเป็น และเกยีวเนอืงกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
นัน ๆ ใหส้ําเร็จและเป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด ซงึรวมถงึมอํีานาจในการแตง่ตงัผูจั้ดจําหน่ายและรับประกนัการ 
จําหน่าย การเขา้ทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรอืสญัญา Placement Agreement และ/หรอื
สญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง การจัดทําและยนืคําขอและเอกสารตา่ง ๆ กบัสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื บคุคลอนืใดทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้ ตามรายละเอยีดทเีสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย  1,283,980,694 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย   ----- เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  ----- 
งดออกเสยีง  16,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 

วาระท ี10 พจิารณาเรอืงอนื ๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรอืงอนื ๆ สรุปดงันี 

นายลกัษณ์ จารตีเสถยีร – ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง 
1. ขอทราบคา่ใชจ้่ายในการดแูล Solar Farm ทญีปีุ่ น ตามทบีรษัิทจา้ง Prospect / Eco Solar นัน บรษัิทดงักลา่วจะทํา

การรวบรวมใบอนุญาต และสง่มาใหเ้ราเลอืกใชห่รอืไม่ 
2. การรับประกนัแผง Solar / การรับประกนัการขาดรายได ้หมายถงึชว่งทซีอ่มแผง หรอื Cover สว่นอนื ดว้ย 
3. การรักษา Environment ทญีปีุ่ นดําเนนิการอย่างไร หญา้ทอียูใ่ตแ้ผงนัน ๆ ใชย้าฆ่าหญา้หรอืไม ่และบางแหง่แผงจะ

สะทอ้นแสงเขา้ทพัีกของชาวบา้น 
4. มกีารพจิารณาลงทนุการตดิตงับนสระนํา หรอื ทะเลสาบ หรอืไม ่ 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์– ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิ 
ขอชแีจงเกยีวกับวธิกีารบรหิารโครงการทญีปีุ่ น โดยบางโครงการจะใหค้นทญีปีนุเขา้ Apply License หรอื บางโครงการ
บรษัิทจะเขา้ซอื License ทมีอียูแ่ลว้ในตลาด แลว้จงึจะจา้ง EPC ทําการกอ่สรา้ง และจะทําสญัญาดแูลรักษาซอ่มบํารุง
ตามระยะเวลา PPA หากมคีวามเสยีหายทเีกดิจากการใชง้าน ทาง O&M Provider จะรับผดิชอบในการเขา้มาซอ่มบํารุง  
แตห่ากมอีบุัตเิหต ุสญูหาย จะมบีรษัิทรับประกนัเขา้มารับผดิชอบ ในชว่งระหวา่งซอ่มทําใหข้าดรายได ้บรษัิทรับประกนัจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบเชน่กนั ในสว่นของแผง/อปุกรณ์ จะมกีารรับประกนัจากผูผ้ลติอปุกรณ์นันดว้ย 

การจัดการหญา้ ตอ้งพจิารณาแลว้แตพ่นืท ีบางแหง่ใชก้รวดโรย / ตดัหญา้  จะไมใ่ชย้าฆ่าหญา้  

สว่นของสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ โรงงาน ในโครงการใหญ ่จะตอ้งทํา EIA และสว่นใหญต่อ้งไดรั้บการยนิยอมจากชมุชนนัน 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดก้ลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทเีขา้ร่วมประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 12:00 น.  
 
 
 ลงชอื           -แคทลนี มาลนีนท-์  ประธานทปีระชมุ 
        (นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 
หมายเหต ุ
เนอืงจากไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุในวาระท ี 10 กอ่นปิดประชมุ อกี 1 ราย จํานวน 17,000 หุน้ สรุปจํานวนผูถ้อืหุน้ท ี  
เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 รวมทงัสนิ 148 ราย นับ
จํานวนหุน้ได ้1,284,013,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.74 


