-ร่ าง
บริษัท กัน กุล เอ็น จิเ นีย ริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุม วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2559
วัน เวลา และสถานที่ป ระชุม
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม ชั ้น 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10320
กรรมการที่เ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
2. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา
3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
4. ดร. จงรัก

ระรวยทรง

5. นางสาวโศภชา

ดํารงปิ ยวุฒิ์

6. ดร. สมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดํารงปิ ยวุฒิ์

8. นายเฉลิมพล

ศรี เจริญ

9. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร และ
ผู้อํานวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน

กรรมการชุด ย่ อ ยที่เ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่ าน
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายหทัย
อูไ่ ทย
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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ผู้บ ริห ารและผู้จ ัด การที่เ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 14 ท่ าน
1. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, Chief Financial Officer
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธํารงค์
จันทรไกรทอง ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
ภานุกาญจน์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้ างและ
4. นายไพโรจน์
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
5. นายภูดิส
ไตรวิลาสกุล
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
6. นายศราวุธ
มาสรวง
ผู้อํานวยการสายงาน PDI
7. นางณัฐวรรณ
วงศ์จนั ทร์
ผู้อํานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
จงจามรี สีทอง เลขานุการบริษัท และ
8. นางสาวจันทรา
ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
9. นางสาววิจิตรา
แสงปรี ดีกรณ์
ผู้อํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
10. นางสาวศุทธิรัตน์
ตังนรกุ
้ ล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้ านบัญชี)
11. นางสาวกุลรวี
แสนชัยกร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้ านบัญชี)
12. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
13. นางสาวณิชนันทน์ เลิศปั ญญาพล ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
14. นางสาวพริมา
พานิช
ผู้ช่วยผู้จดั การสํานักเลขานุการบริษัท
ผู้เ ข้ าร่ วมการประชุม อื่น ๆ จํานวน 5 ท่ าน
1. นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
2. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ
3. นายบัณฑิต
4. นายพิสติ
5. นางสาวสายชลี

ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
มีทนุ เลิศ
ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
จึงประดิษฐภัณฑ์ ผู้แทน บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ลิม่ อภิชาต
ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

หน้ าที่ 2

การประชุมในครัง้ นี ้มีตวั แทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาการเงินอิสระ ได้ เข้ าร่ วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จํากัด
 ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
 ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง
รายละเอียดดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 หน้ าที่ 57-59 และ ลําดับที่ 5 หน้ า 60-63 ดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 27 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ ององค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึง่ สามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ข้ อ 27
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ าคน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้นที่ จําหน่ายได้
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 28 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงคะแนนสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 90
ห้ ามมิให้ บริ ษั ทจ่ายเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่ น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 28
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงและลงคะแนนในกรณี ดงั ต่อไปนีค้ ือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
้ าหน้ าที่
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาสรุ ปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
สําหรับการนับคะแนนนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง (ขึ ้นกับกฎเกณฑ์ของการ
นับคะแนนแล้ วแต่กรณี ตามที่อธิบายไว้ ในตารางด้ านล่าง) ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ
จะถื อ ว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น ด้ วยในระเบี ยบวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการพิ จารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํ านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
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มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ นบั คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
วาระที่
1

ประเภทมติ
มติธรรมดา

2, 3

มติพิเศษ

4 (ถ้ ามี)

มติธรรมดา
หรื อ
มติพิเศษ

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
หนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ บัตรที่งดออกเสียง จะนํารวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุม หรื อ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี)

เริ่ม การประชุม
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจํานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 120 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 301,723,774 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
195 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,916,122,044 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
315 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,217,845,818 หุ้น
คิ ด เป็ นร้ อยละ 82.0574 ของหุ้ นที่ อ อกและจํ า หน่ า ยแล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ทฯ จํ า นวน
6,358,775,851 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดํารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และ ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าสู่วาระการประชุมต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนเชิญ บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็ นผู้แทนอิสระเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่วม
เป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้มี นายบัณฑิต มีทนุ เลิศ ให้ เกียรติเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
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พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2559
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่ออังคารที่ 26 เมษายน 2559 ซึง่ ได้ นําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
้ เผยแพร่
และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 หน้ าที่ 4- หน้ าที่ 35 โดยได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
นางมนวิภา เพ็ชรสุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นแก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
1. ขอแก้ ไขรายงานการประชุมถือหุ้น ประจําปี 2559 หน้ าที่ 9 วาระที่ 2 ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 3 “เนื่องจาก
มีรายได้ จากงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ “บริยอ่ ย” แก้ ไขเป็ น “บริษัทย่อย”
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. รับทราบและได้ ให้ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ต้ ้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,221,139,868
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (346 ราย)
5,221,139,868
100.0000
งดออกเสียง
120
บัตรเสีย
0
วาระที่ 2

พิจารณาอนุม ัต กิ ารเข้ าทํารายการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni
เมือ งอิวาคุน ิ จังหวัดยามางุจ ิ ประเทศญี่ป ุ่ น ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
75.0 เมกะวัตต์

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ โดยก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 2
ได้ แจ้ งความคื บ หน้ าของการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ได้ รับมติ อ นุมัติจาก ที่ ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2559 ซึง่ ได้ แก่ โครงการ Sendai โครงการ Kimitsu และ โครงการ Utsunomiya
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระที่ 2 จะเป็ นการ
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni
เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ ปนุ่ ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
หน้ าที่ 6

ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2559 เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุล าคม 2559 ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ให้
นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni
เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ ปุ่น ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ (ขนาดกําลังการ
ผลิตติดตัง้ 90.0 เมกะวัตต์) มีใบอนุญ าตขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ กับ Chugoku Electric Power ซึ่ง
ได้ รับสัมปทานในการ ขายไฟฟ้าให้ แก่ Chugoku Electric Power เป็ นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าแบบ feed-in
tariff (FiT) หน่วยละ 32 เยน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ได้ ภายในปี 2565
และมีมลู ค่ารวมของโครงการประมาณ 31,317.80 ล้ านเยน หรื อประมาณ 10,776.76 ล้ านบาท โดยลงทุนผ่าน Gunkul
International (Mauritius) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และแต่งตัง้ Future Asset
Management เพื่ อ รองรั บ ธุรกรรมในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิ ตย์ ในประเทศญี่ ปุ่ น ทัง้ นี ้ การเข้ าทํ ารายการ
ดังกล่าว คิดเป็ นขนาดของรายการคํานวณตามหลักเกณฑ์ ของประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการ
คํานวณในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.
2547 เท่ากับร้ อยละ 50.632 ซึ่งจัดเป็ นรายการตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใช้ มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระ
เปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชี
ได้ สอบทานแล้ ว และเมื่อรวมกับขนาดรายการย้ อนหลัง 6 เดือน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 93.206 ซึ่งสามารถ
สรุปขนาดรายการรวมทังหมดได้
้
ดงั นี ้
วันที่

สารสนเทศฉบับที่

โครงการ

25 ส.ค. 2559
12 ต.ค. 2559

GUNKUL 59/089
GUNKUL 59/317

KENTOS
BMP
IWAKUNI

รวม
KENTOS
BMP
IWAKUNI

ประมาณการมูลค่าโครงการ
ล้ านเยน
ล้ านบาท
24,017.00
8,391.54
670.00
31,327.80
10,776.761
19,838.30

ขนาดรายการ
ที่คํานวณได้
39.426%
3.148%
50.632%
93.206%

โครงการ Kentos (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปนุ่ : เปลี่ยนชื่อเป็ น “โครงการ Utsunomiya)
บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จํากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย)
โครงการ Iwakuni (โรงไฟพ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปนุ่ )

จากผลการคํานวณขนาดรายการรวมข้ างต้ น ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ที่ชําระเปรี ยบเทียบกับสินทรัพ ย์รวมของบริ ษั ทจดทะเบียน เข้ าหลักเกณฑ์ ที่บริ ษั ทฯ ต้ องแจ้ งสารสนเทศผ่านระบบของ
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยต้ องแต่งตังที
อิสระเพื่ อจัดทํารายงานให้ ความเห็น ต่อการเข้ าทํ ารายการการได้ มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni
ประเทศญี่ ปุ่น ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เป็ น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทํารายงานดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดงั นี ้
o รายละเอียดของการลงทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลําดับที่ 2 และ
o รายงานความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเกี่ ย วกับ การลงทุน โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ Iwakuni ดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
1

อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ า ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 0.344 บาทต่อเยน
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ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจากกระบวนการในการเข้ าทํารายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นแล้ วว่า บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอน การได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อง “หลักเกณฑ์ในการเข้ าทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” โดยกําหนดให้
บริษัทจดทะเบียนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้
โดยบริ ษัทฯ ได้ นําเรื่ องดังกล่าวนําเสนอต่อ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิจารณาตามลําดับ รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการ เนื่องด้ วยขนาดรายการรวมที่คํานวณได้ นัน้ เกินกว่าร้ อยละ 50 เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ศึกษา
ข้ อมูลของโครงการฯ ประกอบการตัดสินใจสําหรับวาระการพิจารณาในครัง้ นี ้
ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ได้ รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบเนื ้อหาในรายงานฉบับดังกล่าวพร้ อมทังความเห็
้
นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เห็นว่า “ผู้ถือหุ้นควร
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยในการพิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิในการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นสามารถพิ จารณาข้ อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ป รึ กษาทางการเงินอิสระได้
นําเสนอไว้ ในรายงานฉบับนี ้ โดยขึ ้นกับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ”
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอ โดยเห็นว่าผลประโยชน์ที่คาดว่า
บริษัทฯ จะได้ รับจากการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. ส่งเสริ มนโยบายของบริษัทฯ ในการก้ าวขึ ้นสูค่ วามเป็ นผู้นําในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระดับ
นานาชาติ และมีสว่ นร่วมสําคัญในการผลักดันให้ เกิดโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
2. เปิ ดโอกาสสําคัญให้ บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปยังต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ บริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตทังสิ
้ นทรัพย์ ผลกําไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
20 ปี
4. กระจายความเสี่ยงในรายได้ ของบริษัทฯ
5. สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
ในนามของตัวแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเรี ยนแจ้ งเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา
นายธงชัย ลักขณะวิสฎิ ฐ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. โครงการที่ลงทุนในประเทศญี่ ปุ่น หากเกิดแผ่นดินไหว หรื อ สึนามิ จะมีผลกระทบต่อโครงการหรื อไม่
อย่างไร
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
2. บริ ษัทได้ ทําประกันภัยกรณี เกิดแผ่นดินไหวหรื อสึนามิสําหรับทุกโครงการที่ประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งโครงการ
โรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ Iwakuni จะได้ รั บ ผลกระทบน้ อยกว่ า โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ Sendai และที่ผ่านมา บริ ษัทประกันภัยก็รับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดแผ่นดินไหว อีกทัง้
ธนาคารมิซูโฮ ก็ได้ ให้ การสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ ประชุม มี มติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ ข องผู้ถือ หุ้น ที่ มาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมื องอิวาคุนิ
จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปนุ่ ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,241,202,336
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
120
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (369 ราย)
5,241,202,456
100.0000
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารเพิ่ม วงเงิน การออกและเสนอขายหุ้น กู้เ พิ่ม อีก จํานวน 3,000.00 ล้ านบาท จาก
วงเงิน เดิม ไม่ เ กิน 3,000.00 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงิน ใหม่ ไ ม่ เ กิน 6,000.00 ล้ านบาท อายุไ ม่ เ กิน 7 ปี
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจํานวน 3,000.00
ล้ านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000.00 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000.00 ล้ านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในปั จจุบนั และโครงการที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้
รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 หน้ า 55
นอกจากนี ้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ มีอํานาจดังนี ้
(1) การกํ า หนดรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ เช่น การ
กําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตรา
ดอกเบี ้ย วิธีการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนํา
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่น
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้น กู้เพิ่ มอี กจํ านวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงิน เดิม ไม่เกิ น
3,000,000,000.00 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (373 ราย)
วาระที่ 4

จํานวน (เสียง)
5,241,206,665
0
120
0
5,241,206,785

อัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นางมนวิภา เพ็ชรสุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. สอบถามต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ในระยะเริ่ มแรก บริ ษัทฯ เริ่ มธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ รับ Adder 8 บาท ต้ นทุน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 110 ล้ านบาทต่อเมกะวัตต์ หากเปรี ยบเทียบกับ
กังหันลม 1 ต้ นซึง่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมี
ต้ น ทุนประมาณ 220 ล้ านบาท แต่ปั จจุบันแผงโซลาร์ มีต้นทุนลดลงเหลือ ประมาณ 40 ล้ านบาทต่อ
เมกะวัตต์ กังหันลม 1 ต้ น มีต้นทุนประมาณ 80 ล้ านบาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า เนื่ องจาก
พลังงานลมจะสามารถผลิตลมได้ ทงั ้ กลางวันและกลางคืน และให้ ค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานที่ตงของโครงการ
ั้
นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. บริ ษัทฯ จะก้ าวไปสู่บริ ษัทพลังงานเต็มตัวหรื อไม่ และธุรกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ สายส่งต่าง ๆ จะเป็ น
อย่างไร เนื่ อ งจาก 9 เดื อ นที่ ผ่านมารายได้ ในส่วนจํ าหน่ ายอุป กรณ์ ลดลง และรายได้ จากพลังงาน
ทดแทนต้ องรอเวลาในการก่อสร้ าง โดยจะต้ องนําเงินรายได้ ไปชําระหนี ้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้
เนื่องจากมีการเพิ่มทุน
2. โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปนุ่ บริษัทฯ มีความสามารถในการก่อสร้ าง และผลิตแผงโซลาร์ เอง จะทํา
ให้ รายได้ เพิ่มขึ ้นหรื อไม่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ปี นี ้ส่วนที่ไม่เข้ าเป้าจะเป็ นการรับเหมาก่อสร้ าง เนื่องจากปี 2015 มีโครงการรางเงิน ก่อสร้ างประมาณ
110 เมกะวัตต์ และมีส่วนแบ่งตลาดจากโซลาร์ ล้างท่อประมาณ 1000 เมกะวัตต์ โดยบริ ษัทฯ มีรายได้
จากการขายอุป กรณ์ ป ระมาณ 10% หรื อ คิ ด เป็ น ประมาณ 2000 ล้ า นบาท โดยในปี 2016 ตัง้ แต่
มค.-พย. นํ ้ามันมีราคาลง มีการเลื่อนจําหน่ายใบอนุญาต มีเพียงใบอนุญาตสําหรับสหกรณ์การเกษตร
ประมาณ 270 เมกะวัตต์ และไบโอแมสภาคใต้ อีก 30 เมกะวัตต์ บริ ษัทฯ ได้ งานก่อสร้ างประมาณ 15
หน้ าที่ 10

เมกะวัตต์ บริ ษัทฯ จึงมองโอกาสการลงทุนในประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งมีขนาดรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์
และโครงการพลังงานลมจะรับรู้ทงจํ
ั ้ านวนในปี 2560
สําหรับธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า ในปี 2560 จะมีงานโซลาร์ รูฟท๊ อปของส่วนราชการประมาณ 120
เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าจะได้ สว่ นแบ่งตลาดในส่วนนี ้
โดยบริษัทที่จะยื่นประมูลจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 4 ประการ คือ
1. เป็ นผู้ผลิตแผงโซลาร์ ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. เป็ นบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติการก่อสร้ างและติดตังแล้
้ ว
3. ใบอนุญ าตในการสอบวิ ช าชี พ ติ ด ตั ง้ ISO ประเภทใหม่ ปั จ จุบั น อยู่ร ะหว่ า งการว่ า จ้ าง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรีเพื่อศึกษา
4. บริษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติในการก่อสร้ างให้ กบั การไฟฟ้านครหลวงแล้ ว
2. โซลาร์ เสรี รูฟท๊ อฟ ขนาด 100 เมกะวัตต์ หากผู้ใดต้ องการยื่นขออนุญาตจะต้ องได้ รับดิจิตอลมิเตอร์ ริ่ง
หรื อ มิเตอร์ ระบบดิจิตอล (AMI Miter) โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนระบบมิเตอร์ ใหม่ให้ กบั
ผู้ใช้ รายใหญ่ จํานวน 60,000 ตัว บริ ษัทฯ จึงได้ ทําการศึกษาและวิจยั ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับมิเตอร์ ระบบดิจิตอล และจะเข้ าร่วมประมูลงานในปี หน้ า
3. ปั จจุบันงานลอดท่อ ไร้ สายใต้ ดิน พ่วงกับ ผู้รับ เหมาสร้ างทางรายใหญ่ บริ ษั ท ฯ จึงได้ เข้ าไปจํ าหน่ าย
อุป กรณ์ ไฟฟ้า ทํ าให้ รายได้ จากการจํ าหน่ายอุป กรณ์ ไฟฟ้า เติบ โต 15% แต่รายได้ จากงานรั บ เหมา
ก่อสร้ างลดลงเนื่ องจากไม่มีโครงการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ฯ ได้ จําหน่ายไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์
สําหรับโครงการพลังงานลม ทําให้ มีรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ ามาในปลายปี 2559 โดยใน
ปี 2560 บริ ษั ท จะเข้ า ร่ ว มยื่ น ขอใบอนุญ าตโครงการโซลาร์ ส หกรณ์ ก ารเกษตร และเร่ ง ดํ า เนิ น การ
ก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งจะทําให้ มีรายได้ ที่เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้น โดยที่ผ่านมาถือว่า
เป็ นจุดที่ตํ่าสุดแล้ ว
4. โครงการโรงไฟฟ้า ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ในช่ วงเริ่ ม ต้ น ค่าไฟฟ้า ที่ ได้ รับ 36 เยนต่อ เมกะวัตต์ ทางบริ ษั ท
ที่ญี่ ปุ่น มีเงื่อนไขต้ องซื ้อแผงโซลาร์ จากญี่ ปุ่น ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และธนาคารของญี่ ปุ่น ซึ่งใน
โครงการแรก ๆ เพื่อความมัน่ ใจในการดําเนินธุรกิจที่ประเทศญี่ปนุ่ บริ ษัทฯ จึงทําตามเงื่อนไขและเลือก
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ างที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศญี่ ปุ่ น ข้ อดี คื อ โครงการสามารถดํ า เนิ น การได้ ตาม
กํ าหนดเวลาอย่างแน่นอน ข้ อเสียคือ บริ ษัทฯ ขาดโอกาสในด้ านต่าง ๆ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปนุ่ ที่ได้ รับค่าไฟฟ้าตํ่ากว่า 32 เยน บริษัทฯ ได้ เริ่ มใช้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างของทางประเทศไทย
นางสาวมลิวลั ย์ จิตรี ญาติธรรม ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีพื ้นที่จํานวนมาก อยากให้ ทําประโยชน์บนพื ้นที่ดินของโครงการ
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ฝ่ ายบริ หารได้ มีการออกแบบปรับปรุ งพืน้ ที่ โดยใช้ ประโยชน์จากที่ดินโครงการเป็ นบ่อกักเก็บนํา้ ปลูก
ต้ น ไม้ 5000 ต้ น โดยในช่วงแรกจะพัฒ นาที่ดินของโครงการ 200-300 ไร่ และปลูกปอเทื อ งเพื่ อ ปรับ
สภาพดิน หลังจากปรับสภาพดินแล้ ว จะปลูกต้ นไม้ และทําเป็ นศูนย์แหล่งเรี ยนรู้ สําหรับนักเรี ยน และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ งบประมาณที่พอเพียง และให้ ชาวบ้ านบริ เวณโครงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
โครงการ
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ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 160 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 323,581,754 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
215 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 4,917,625,911 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
375 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 5,241,207,665 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 82.4248 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 6,358,775,851 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.47 น.
-ลงลายมือชื่อ(นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้ อง

……………………………..
(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์)
กรรมการ

ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาวจันทรา จงจามรี สีทอง)
เลขานุการบริษัท
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