
 

หน้าท่ี 1 

-ร่าง 
บริษัท กันกุลเอน็จเินียริ่ ง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถ ือห ุ้น ครัง้ท ี่ 2/2559 
วัน  เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื่อวนัองัคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน  9 ท่าน  

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

8. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 
  ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

9. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  และ 
  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
 
กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน  3 ท่าน  

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายหทยั อูไ่ทย กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน  14 ท่าน  
1. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ, Chief Financial Officer 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายธํารงค์  จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
4. นายไพโรจน์  ภานกุาญจน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ 

  บํารุงรักษาโรงไฟฟา้ 
5. นายภดิูส  ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด LED  
6. นายศราวธุ  มาสรวง ผู้ อํานวยการสายงาน PDI 
7. นางณฐัวรรณ  วงศ์จนัทร์ ผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
8.  นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
9. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  
10. นางสาวศทุธิรัตน์  ตัง้นรกลุ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 
11. นางสาวกลุรวี  แสนชยักร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 
12. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
13. นางสาวณิชนนัทน์ เลศิปัญญาพล ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
14. นางสาวพริมา  พานิช ผู้ช่วยผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท  

 
ผู้ เข้าร่วมการประชุมอื่น  ๆ  จาํนวน  5 ท่าน  

1. นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
2. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
3. นายบณัฑิต มีทนุเลศิ   ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  
4. นายพิสติ จงึประดิษฐภณัฑ์ ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ  
5. นางสาวสายชลี ลิม่อภิชาต ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 
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 การประชุมในครัง้นีมี้ตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จํากดั 
 ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 ตวัแทนจากท่ีปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผา่นทางเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนเสียง 
รายละเอียดดงัปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 หน้าท่ี 57-59 และ ลําดบัท่ี 5 หน้า 60-63 ดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 27 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

  มาตรา 103  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
ไมน้่อยกวา่หนึง่สามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ     

  ข้อ 27  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน  
ผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 28 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น
ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้ นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานแจ้งต่อท่ีประชมุรับทราบต่อไป 

สําหรับการนบัคะแนนนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึน้กบักฎเกณฑ์ของการ
นบัคะแนนแล้วแต่กรณีตามท่ีอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้นี  ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  
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มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้นบัคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะไม่นบัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

2, 3 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีคือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสว่นได้เสีย 
ทัง้นี ้บตัรท่ีงดออกเสียง จะนํารวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง  

4 (ถ้ามี) มติธรรมดา 
หรือ  
มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าก่ึงหนึ่งของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุ หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย (แล้วแตก่รณี)   

 
เร ิ่มการประชุม 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และสรุปจํานวนผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 120  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 301,723,774  หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         195  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 4,916,122,044  หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  315  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,217,845,818  หุ้น 
 คิด เป็น ร้อยละ  82.0574  ของหุ้ น ท่ี ออกและจําหน่ ายแ ล้วทั ง้หมดของบ ริษั ทฯ  จํ านวน 

6,358,775,851 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
นายกลักลุ  ดํารงปิยวฒ์ิุ เป็นประธานในท่ีประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญ  บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วม
เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีมี้ นายบณัฑิต  มีทนุเลศิ  ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

 
ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2559 
 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งจดัประชมุเม่ือองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ซึง่ได้นําสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่
รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 1 หน้าที่ 4- หน้าที่ 35 โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ท่ีประชมุโปรดพิจารณารับรอง  
 นางมนวภิา  เพช็รสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเดน็แก้ไขเพิ่มเติมดงันี ้

1. ขอแก้ไขรายงานการประชมุถือหุ้น ประจําปี 2559 หน้าท่ี 9 วาระท่ี 2 ยอ่หน้าท่ี 3 บรรทดัท่ี 3 “เน่ืองจาก
มีรายได้จากงานก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของ “บริยอ่ย” แก้ไขเป็น “บริษัทยอ่ย” 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. รับทราบและได้ให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง 

 
 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  5,221,139,868 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย   0 0.0000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (346 ราย) 5,221,139,868 100.0000 
งดออกเสียง  120 - 
บตัรเสีย 0  - 

 
วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตกิารเข้าทาํรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Iwakuni  
 เมืองอวิาคุน ิ จังหวัดยามางุจ  ิประเทศญี่ปุ่ น ขนาดกาํลังการผลติตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
 75.0 เมกะวัตต์  

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ โดยก่อนเข้าสูว่าระท่ี 2 
ได้แจ้งความคืบหน้าของการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีได้รับมติอนุมัติจาก ท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 25 
สงิหาคม 2559 ซึง่ได้แก่ โครงการ Sendai  โครงการ Kimitsu และ โครงการ Utsunomiya 
  ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระท่ี 2 จะเป็นการ
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni 
เมืองอิวาคนิุ จงัหวดัยามางจิุ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
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  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการเข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni 
เมืองอิวาคนิุ จงัหวดัยามางจิุ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวตัต์ (ขนาดกําลงัการ
ผลิตติดตัง้ 90.0 เมกะวตัต์) มีใบอนุญาตขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับ Chugoku Electric Power ซึ่ง
ได้รับสมัปทานในการ ขายไฟฟ้าให้แก่ Chugoku Electric Power เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in 
tariff (FiT) หน่วยละ 32 เยน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565  
และมีมลูค่ารวมของโครงการประมาณ 31,317.80 ล้านเยน หรือประมาณ 10,776.76 ล้านบาท  โดยลงทุนผ่าน Gunkul 
International (Mauritius) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และแตง่ตัง้ Future Asset 
Management เพ่ือรองรับธุรกรรมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี  ้การเข้าทํารายการ
ดังกล่าว คิดเป็นขนาดของรายการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการ
คํานวณในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 
2547 เท่ากบัร้อยละ 50.632 ซึ่งจดัเป็นรายการตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใช้มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีชําระ
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวมฉบบัลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ท่ีผู้สอบบญัชี
ได้สอบทานแล้ว และเม่ือรวมกบัขนาดรายการย้อนหลงั 6 เดือน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 93.206 ซึ่งสามารถ
สรุปขนาดรายการรวมทัง้หมดได้ดงันี ้
 

วนัท่ี สารสนเทศฉบบัท่ี โครงการ ประมาณการมลูค่าโครงการ ขนาดรายการ 
ท่ีคํานวณได้ ล้านเยน ล้านบาท 

25 ส.ค. 2559 GUNKUL 59/089 KENTOS 24,017.00 8,391.54 39.426% 
12 ต.ค. 2559 GUNKUL 59/317  BMP    670.00 3.148% 

IWAKUNI 31,327.80 10,776.761 50.632% 
รวม   19,838.30 93.206% 

KENTOS โครงการ Kentos (โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศญ่ีปุ่ น: เปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการ Utsunomiya) 
BMP  บริษัท บีเอ็มพี โซลา่ร์ จํากดั (โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย) 
IWAKUNI โครงการ Iwakuni (โรงไฟพ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศญ่ีปุ่ น)  

 
  จากผลการคํานวณขนาดรายการรวมข้างต้น ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน        
ท่ีชําระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน เข้าหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ต้องแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของ    
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือจัดทํารายงานให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni 
ประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เป็น       
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการจดัทํารายงานดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ โดยสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ดงันี ้

o รายละเอียดของการลงทนุและสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักลา่ว ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วยลําดบัท่ี 2 และ 

o รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Iwakuni ดงัปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9  

                                                 
1 อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้า ณ วนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 0.344 บาทตอ่เยน 
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  ดร. ชิต  เหล่าวฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจากกระบวนการในการเข้าทํารายการดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นแล้วว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตาม
ขัน้ตอน การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ือง “หลกัเกณฑ์ในการเข้าทํารายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” โดยกําหนดให้
บริษัทจดทะเบียนปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้ 
  โดยบริษัทฯ ได้นําเร่ืองดังกล่าวนําเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาตามลําดับ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นต่อการเข้าทํารายการ เน่ืองด้วยขนาดรายการรวมท่ีคํานวณได้นัน้เกินกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมลูของโครงการฯ ประกอบการตดัสนิใจสําหรับวาระการพิจารณาในครัง้นี ้
 ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบเนือ้หาในรายงานฉบบัดงักลา่วพร้อมทัง้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเห็นวา่ “ผู้ ถือหุ้นควร
อนมุติัการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้โดยในการพิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุติัในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้    
ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้โดยขึน้กบัดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั” 
 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอ โดยเห็นวา่ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่
บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ได้แก่ 

1. สง่เสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวขึน้สูค่วามเป็นผู้ นําในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนในระดบั
นานาชาติ และมีสว่นร่วมสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดโรงไฟฟา้จากพลงังานสะอาด 

2. เปิดโอกาสสําคญัให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนไปยงัตา่งประเทศเพิ่ม
มากขึน้ 

3. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตทัง้สนิทรัพย์ ผลกําไรและกระแสเงินสดอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 
20 ปี  

4. กระจายความเส่ียงในรายได้ของบริษัทฯ  
5. สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 
 
ในนามของตวัแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จงึขอเรียนแจ้งเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 
 นายธงชยั  ลกัขณะวิสฎิฐ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

1. โครงการท่ีลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น หากเกิดแผ่นดินไหว หรือ สึนามิ จะมีผลกระทบต่อโครงการหรือไม ่
อยา่งไร  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
2. บริษัทได้ทําประกันภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิสําหรับทุกโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Sendai และท่ีผ่านมา บริษัทประกนัภยัก็รับประกนัความเส่ียงกรณีเกิดแผ่นดินไหว อีกทัง้
ธนาคารมิซูโฮ ก็ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงินสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Sendai 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
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 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการเข้าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมืองอิวาคุนิ 
จงัหวดัยามางจิุ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวตัต์ ตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เหน็ด้วย 5,241,202,336 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 120 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (369 ราย) 5,241,202,456 100.0000 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ ิ่มอ ีกจํานวน  3,000.00 ล้านบาท  จาก

วงเงนิเดมิไม่เกนิ  3,000.00 ล้านบาท  รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกนิ  6,000.00 ล้านบาท  อายุไม่เกนิ  7 ปี   
   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 3,000.00 
ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000.00 ล้านบาท อายไุม่เกิน 7 ปี เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการในปัจจบุนัและโครงการท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 
รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 หน้า 55 
   นอกจากนี ้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เช่น การ
กําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัรา
ดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนํา
หุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืน 

 
 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
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มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิม ไม่เกิน 
3,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000,000,000.00 บาท  อายุไม่เกิน 7 ปี ตามท่ีเสนอ 
ดงันี ้

 
ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  5,241,206,665 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย   0 0.0000 
งดออกเสียง  120 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (373 ราย) 5,241,206,785 100.0000 

 
วาระที่ 4  พจิารณาเรื่ องอ ื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
 นางมนวิภา  เพช็รสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

1. สอบถามต้นทนุการผลติไฟฟา้จากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์  
ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ในระยะเร่ิมแรก บริษัทฯ เร่ิมธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้รับ Adder 8 บาท ต้นทนุ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 110 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ หากเปรียบเทียบกับ
กงัหนัลม 1 ต้นซึง่สามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้ 2 เมกะวตัต์ โครงการผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จะมี
ต้นทุนประมาณ 220 ล้านบาท แต่ปัจจุบันแผงโซลาร์มีต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 40 ล้านบาทต่อ       
เมกะวัตต์ กังหันลม 1 ต้น มีต้นทุนประมาณ 80 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า เน่ืองจาก
พลังงานลมจะสามารถผลิตลมได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน และให้ค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ของโครงการ 
 

 นายอน ุ วอ่งสาระกิจ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
1. บริษัทฯ จะก้าวไปสู่บริษัทพลงังานเต็มตวัหรือไม่ และธุรกิจการจําหน่ายอปุกรณ์ สายส่งต่าง ๆ  จะเป็น

อย่างไร เน่ืองจาก 9 เดือนท่ีผ่านมารายได้ในส่วนจําหน่ายอุปกรณ์ลดลง และรายได้จากพลังงาน
ทดแทนต้องรอเวลาในการก่อสร้าง โดยจะต้องนําเงินรายได้ไปชําระหนี ้และส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากมีการเพิ่มทนุ 

2. โครงการโรงไฟฟา้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีความสามารถในการก่อสร้าง และผลติแผงโซลาร์เอง จะทํา
ให้รายได้เพิ่มขึน้หรือไม ่

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ปีนีส้่วนท่ีไม่เข้าเป้าจะเป็นการรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากปี 2015 มีโครงการรางเงิน ก่อสร้างประมาณ 

110 เมกะวตัต์ และมีส่วนแบ่งตลาดจากโซลาร์ล้างท่อประมาณ 1000 เมกะวตัต์ โดยบริษัทฯ มีรายได้
จากการขายอุปกรณ์ประมาณ  10% หรือคิดเป็นประมาณ  2000 ล้านบาท โดยในปี 2016 ตัง้แต ่      
มค.-พย. นํา้มนัมีราคาลง  มีการเล่ือนจําหน่ายใบอนญุาต มีเพียงใบอนญุาตสําหรับสหกรณ์การเกษตร
ประมาณ 270 เมกะวตัต์ และไบโอแมสภาคใต้อีก 30 เมกะวตัต์ บริษัทฯ ได้งานก่อสร้างประมาณ 15    
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เมกะวัตต์ บริษัทฯ จึงมองโอกาสการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีขนาดรวมประมาณ 200 เมกะวตัต์ 
และโครงการพลงังานลมจะรับรู้ทัง้จํานวนในปี 2560  
สําหรับธุรกิจจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2560 จะมีงานโซลาร์รูฟท๊อปของส่วนราชการประมาณ 120 
เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะได้สว่นแบง่ตลาดในสว่นนี ้
โดยบริษัทท่ีจะย่ืนประมลูจะต้องมีคณุสมบติั 4 ประการ คือ  

1. เป็นผู้ผลติแผงโซลาร์ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม  
2. เป็นบริษัทท่ีมีคณุสมบติัการก่อสร้างและติดตัง้แล้ว  
3. ใบอนุญาตในการสอบวิชาชีพติดตัง้ ISO ประเภทใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการว่าจ้าง

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุเพ่ือศกึษา  
4. บริษัทฯ มีคณุสมบติัในการก่อสร้างให้กบัการไฟฟา้นครหลวงแล้ว  

2. โซลาร์เสรีรูฟท๊อฟ ขนาด 100 เมกะวตัต์ หากผู้ ใดต้องการย่ืนขออนญุาตจะต้องได้รับดิจิตอลมิเตอร์ร่ิง 
หรือ มิเตอร์ระบบดิจิตอล (AMI Miter) โดยทางการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะเปล่ียนระบบมิเตอร์ใหม่ให้กบั
ผู้ ใช้รายใหญ่ จํานวน 60,000 ตวั บริษัทฯ จึงได้ทําการศกึษาและวิจยัร่วมกบัหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือ
ศกึษาเก่ียวกบัมิเตอร์ระบบดิจิตอล และจะเข้าร่วมประมลูงานในปีหน้า 

3. ปัจจุบันงานลอดท่อไร้สายใต้ดินพ่วงกับผู้ รับเหมาสร้างทางรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้เข้าไปจําหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ทําให้รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเติบโต 15% แต่รายได้จากงานรับเหมา
ก่อสร้างลดลงเน่ืองจากไม่มีโครงการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
สําหรับโครงการพลงังานลม ทําให้มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในปลายปี 2559 โดยใน     
ปี 2560 บริษัทจะเข้าร่วมย่ืนขอใบอนุญาตโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร และเร่งดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ซึ่งจะทําให้มีรายได้ท่ีเสถียรภาพมากย่ิงขึน้ โดยท่ีผ่านมาถือว่า
เป็นจดุท่ีต่ําสดุแล้ว  

4. โครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงเร่ิมต้น ค่าไฟฟ้าท่ีได้รับ 36 เยนต่อเมกะวัตต์  ทางบริษัท          
ท่ีญ่ีปุ่ น มีเง่ือนไขต้องซือ้แผงโซลาร์จากญ่ีปุ่ น ว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง และธนาคารของญ่ีปุ่ น ซึ่งใน
โครงการแรก ๆ เพ่ือความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจท่ีประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ จึงทําตามเง่ือนไขและเลือก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่ น  ข้อดีคือ  โครงการสามารถดําเนินการได้ตาม
กําหนดเวลาอย่างแน่นอน ข้อเสียคือ บริษัทฯ ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีได้รับคา่ไฟฟา้ต่ํากวา่ 32 เยน บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้ผู้ รับเหมาก่อสร้างของทางประเทศไทย  

 
 นางสาวมลวิลัย์  จิตรีญาติธรรม ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม มีพืน้ท่ีจํานวนมาก อยากให้ทําประโยชน์บนพืน้ท่ีดินของโครงการ  
นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ฝ่ายบริหารได้มีการออกแบบปรับปรุงพืน้ท่ี โดยใช้ประโยชน์จากท่ีดินโครงการเป็นบ่อกักเก็บนํา้ ปลกู

ต้นไม้ 5000 ต้น โดยในช่วงแรกจะพัฒนาท่ีดินของโครงการ 200-300 ไร่ และปลูกปอเทืองเพ่ือปรับ
สภาพดิน หลงัจากปรับสภาพดินแล้ว จะปลกูต้นไม้ และทําเป็นศนูย์แหล่งเรียนรู้สําหรับนกัเรียน และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยใช้งบประมาณท่ีพอเพียง และให้ชาวบ้านบริเวณโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการ 
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 ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 160  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 323,581,754  หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 215  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 4,917,625,911  หุ้น 
รวมทัง้สิน้  375  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,241,207,665  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.4248  ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 6,358,775,851  หุ้น 
 
ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 15.47 น. 
 
        -ลงลายมือช่ือ- 

 (นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานท่ีประชมุ  
 
 
     รับรองความถกูต้อง 
 
        
……………………………..               ผู้บนัทกึการประชมุ 
(นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ)                  (นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง) 
            กรรมการ                   เลขานกุารบริษัท  
 
 
 


