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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 789: 
ของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ทีN 7O เมษายน 789P เวลา PQ.:: น. 
ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ 

องค์ประชุม ณ เวลา ().++ น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน )C ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จํานวน )K ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั Lงสิ Lน OP ราย 
นับรวมจํานวนหุ้นได้ทั Lงสิ Lน RSK,UUK,+++ หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ K(.UOOP ของจํานวนหุ้นทีX
จําหน่ายได้ทั Lงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม 

บันทึกเพิNมเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิXม ) ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทั Lงสิ Lนจํานวน PS ราย 
นับรวมจํานวนหุ้นได้ทั Lงสิ Lน RSO,R(R,+++ หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ K(.O+C+ ของจํานวนหุ้นทีX
จําหน่ายได้ทั Lงหมดของบริษัท 
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ทีNปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์  บริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัXนเนล จํากัด เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียงร่วมกับนางดวงพนมพร ชูพิกุลชยั ทีXปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท 

เริNมการประชุม 

ณ เวลา ().++ น. นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการทําหน้าทีXเป็นประธานทีXประชุม (“ประธานฯ”) 
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เลขานุการทีXประชุมเป็นผู้ ดําเนินการประชุม 
(“เลขานุการฯ”)   เลขานุการฯ รายงานให้ทีXประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั Lงสิ Lน KR+,+++,+++ บาท แบ่งออกเป็น KR+,+++,+++ หุ้น มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
KR+,+++,+++ บาท เป็นหุ้นทีXออกและจําหน่ายแล้วจํานวน KR+,+++,+++ หุ้น มลูค่าทีXตราไว้หุ้นละ ( บาท 

โดยในการประชุมครั Lงนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน )C ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จํานวน )K ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั Lงสิ Lน OP ราย นบัรวมจํานวนหุ้น
ได้ทั Lงสิ Lน RSK,UUK,+++ หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ K(.UOOP ของจํานวนหุ้นทีXจําหน่ายได้ทั Lงหมดของบริษัท ครบเป็น
องค์ประชุมตามทีXกําหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัท จากนั Lน ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ 
เสนอให้ทีXประชุมพิจารณาเรืXองต่างๆ ตามวาระการประชุมทีXได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี Lแจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัต่อไปนี L 

1. การออกเสียงลงคะแนนในทีXประชุมให้นบัหุ้น ( หุ้นเป็น ( เสียง ดงันั Lน ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตาม
จํานวนหุ้นทีXท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั Lน 

3. กรณีของผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะทีXผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้น
ลงลายมือชืXอในบตัรลงคะแนน ทั Lงนี L เพืXอให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั Lนๆ ว่า 
ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีXเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ 
งดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นทีXประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน 
บัตรลงคะแนนทีXบริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึ Lนให้เจ้าหน้าทีXไปเก็บบัตรเพืXอนํามานับคะแนน สําหรับ 
ผู้ ถือหุ้นทีXไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสยีง จะถือว่าผู้ ถือหุ้นนั LนอนุมติัตามวาระทีXเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสยีง
ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพืXอส่งคืนแก่เจ้าหน้าทีXของบริษัทหลัง 
เสร็จสิ Lนการประชุม 
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ทั Lงนี L  เมืXอเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า 
บตัรลงคะแนน ทีXส่งหลงัจากนั Lนเป็นโมฆะ และไม่นํามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงทีXไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียง
ทั LงหมดทีXเข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพืXอสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
โดยคะแนนเสียงส่วนทีXเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีXเห็นด้วย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี L จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนทีXมีการทําเครืXองหมายเกินกว่าหนึXงช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนทีXมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักัน 

(3) บตัรลงคะแนนทีXมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชืXอกํากับ 

(4) บตัรลงคะแนนทีXลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีXมีอยู่ 

ในกรณีทีXผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชืXอกํากับทุกครั Lง 

4. กรณีของผู้ รับมอบฉันทะทีXผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ  
ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามทีX
ปรากฏในหนงัสือมอบฉันทะเพืXอความสะดวกของผู้ ถือหุ้นทุกท่าน 

 กรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึXงแต่งตั Lงคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ 
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีXจะทํา
การลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นทีXตนถือ 

5. เพืXอไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีทีXมีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ดําเนินการประชุมในเรืX องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมืXอนับคะแนนเสร็จ  
ก็จะประกาศผลการนบัคะแนนให้ทีXประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงทีXนับได้จะเป็นคะแนนเสียงทีXรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีXเข้าประชุมทั Lงด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั Lนๆ ดังนั Lน คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
อาจไม่เท่ากัน เนืXองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

6. มติของทีXประชุมผู้ ถือหุ้นครั Lงนี L ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี L 

- วาระทีX ( วาระทีX S วาระทีX ) วาระทีX R และวาระทีX K ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระทีX U ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่า C ใน S ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ถือหุ้นซึXง
มาประชุม 

- วาระทีX O ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า S ใน ) ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- วาระทีX C เป็นวาระแจ้งเพืXอทราบจึงไม่ต้องลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นทีXเกีXยวข้องกับ
วาระนั Lนๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทีXต้องการซักถามแจ้งชืXอและ
นามสกุลก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพืXอเป็นข้อมลูให้กับบริษัทด้วย 

ในกรณีทีXผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นทีXนอกเหนือจากวาระทีXกําลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรด
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอืXนๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณาให้ความเห็น 
หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นทีXซํ Lากัน เพืXอเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นรายอืXนได้ใช้สิทธิด้วยและเพืXอรักษาเวลาในการประชุม 

นอกจากนี L เพืXอความโปร่งใส ก่อนทีXจะเริXมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ
อาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นจํานวน ( ท่านเพืXอทําหน้าทีXเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นอาสาสมัครเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักล่าว 

วาระทีN 1 พิ จารณ ารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถื อ หุ้นประจําปี  789: เมืN อวัน ทีN  
7\ เมษายน 789: 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี Lต่อทีXประชุม 

เลขานุการฯ แจ้งต่อทีXประชุมว่า บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี CRU+ ประชุม
เมืXอวนัทีX CO เมษายน CRU+ แล้วเสร็จภายในเวลาทีXกฎหมายกําหนดและได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิXงทีXส่งมาด้วย ( 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกีXยวกับวาระนี L 

จากนั Lน เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี CRU+ และ
ลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี CRU+ 
ประชุมเมืXอวนัทีX CO เมษายน CRU+ ตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี L 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,667,100 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 537,667,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี Lต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
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วาระทีN 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร รายงาน
ผลการดําเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี CRU+ ให้ทีXประชุมทราบ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร กล่าวรายงานว่า ในปี CRU+ 
บริษัทมีรายได้รวมจํานวน (,UKO.CP ล้านบาท โดยมีกําไรขั Lนต้นจํานวน (P.PU ล้านบาท และกําไรสุทธิจํานวน 
C(U.(R ล้านบาท  ทั Lงนี L สามารถแบ่งสดัส่วนรายได้ออกเป็น ) ธุรกิจหลกัและธุรกิจอืXนๆ ได้แก่ 

1. ธุรกิจผลิตเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าแรงสงู โดยมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ RC.PC 

2. ธุรกิจขายตู้สวิตซ์บอร์ดและรางเดินสายไฟ โดยมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ CC.C 

3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยทีXต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ 
ร้อยละ C(.O) 

4. ธุรกิจเขืXอนไฟฟ้าพลงังานนํ LาทีXประเทศลาว โดยมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ (.PS 

5. ธุรกิจอืXนๆ โดยมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ (.(( 

ในส่วนของภาพรวมธุรกิจในปีทีXผ่านมานั Lน ในช่วงไตรมาสทีX S ของปี CRRP บริษัทได้มีการลงนามสญัญา
กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เกีXยวกับการก่อสร้างสายส่ง R++ kV ทีXสถานีเมืองฮุนจนถึงสถานีเมืองนาน หลงัจากนั Lน
บริษัทได้มีการดําเนินการสํารวจและออกแบบ จนกระทัXงในช่วงต้นไตรมาส S ของปี CRU+ ทางรัฐบาลลาวได้มี 
การสัXงให้ชะลอโครงการเนืXองจากทางรัฐบาลลาวต้องการสร้างความมัXนใจในการขายไฟฟ้าไปยังประเทศ 
เพืXอนบ้านให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริXมโครงการก่อสร้างสายส่งต่อ ซึXงโครงการสายส่งทีXได้ชะลอไปนั Lน ไม่ได้ 
เกิดเฉพาะโครงการของบริษัทเพียงบริษัทเดียว แต่เกิดทุกโครงการทีXเป็นสายส่ง R++ kV ในประเทศลาว 
เพราะฉะนั Lน ในส่วนของโครงการก่อสร้างสายสง่ไฟฟ้านี Lจึงได้หยุดรับรู้รายได้ แต่พนกังานของบริษัททีXประเทศลาว
ยังคงทํางานอยู่ในประเทศลาวโดยมีการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเกีXยวกับการออกแบบอยู่   
บริษัทคาดว่าจะมีการเริXมดําเนินการโครงการภายในปีนี Lหรือในอนาคตอันใกล้  ทั Lงนี L บริษัทได้ติดตามและ
ประสานงานกับไฟฟ้าลาวและรัฐบาลลาวอยู่ตลอด 

สําหรับปี CRU+ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาโดยบริษัทดําเนินการก่อสร้างโรงงาน 
ผลิตเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมทีXนิคมอุตสาหกรรมติลาวา โดยมีเงินลงทุนทั Lงสิ Lน C+ ล้านเหรียญสหรัฐ  
โดยแบ่งออกเป็น เงินกู้ยืมในประเทศไทยจากธนาคารเพืXอการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย จํานวน  
((.U ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินลงทุนจํานวน O.) ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ในประเทศเมียนมา ได้แก่ บริษัทจํานวนร้อยละ PR และบริษัทในประเทศเมียนมาทีXเป็นผู้ ลงทุนอีกร้อยละ R  
โรงงานดงักล่าวมีกําลงัการผลิตสําหรับการผลิตเสา ทั Lงเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมได้จํานวน K,R++ ตัน 
และมีการชุบสงักะสอียู่ทีX C),+++ ตนัต่อปี  ปัจจุบนั โรงงานได้ก่อสร้างไปแล้วทั Lงสิ Lนร้อยละ O+ และคาดว่าคิดวา่จะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี L  โดยบริษัทคาดว่าจะเริXมผลิตเสาโทรคมนาคมก่อนประมาณครึXงปีหลงัของปี CRU( 
ในส่วนของเสาส่ง เนืXองจากเป็นโครงการทีXบริษทักําลงัรอการประมลูของภาครัฐ ซึXงบริษัทได้มีการยืXนประมลูไปแล้ว 
C ถึง S โครงการ บริษัทจึงจะรอผลการประมูลก่อน  ทั Lงนี L โครงสร้างภายนอกของโครงการใกล้แล้วเสร็จแล้วและ 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการติดตั LงเครืXองจกัร  สําหรับอาคารสํานกังานก็ใกล้เสร็จแล้วเช่นกัน 

นอกจากนี L บริษัทได้มีการประกาศเจตานารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เมืXอวันทีX ( กันยายน ปี CRU+ ทีXผ่านมา โดยบริษัทมุ่งเน้นหลักคณุธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัXนและ
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เล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัXนเสมอมา เพืXอให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ
บริษัทในการเป็นผู้ นําตัวอย่างในการต่อต้านทุจริตและร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจทีXสูงขึ Lน  
ซึXงเป็นแนวทางทีXคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกัน 

สําหรับแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั Lนนําของอาเซียน 
ในการผลิตและก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจําหน่าย รวมทั Lงลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคและ
พลังงานทดแทน  สําหรับเป้าหมายในอนาคตของบริษัทในอีก S ปี  บริษัทคาดว่า บริษัทมองภาพรวมในเรืXอง 
ของธุรกิจโดยจะแบ่งออกเป็น ) เรืXอง ได้แก่ (() จะมีการขยายธุรกิจรับเหมาสายส่งแรงสูงให้เป็นแบบครบวงจร 
(Integrated EPC) และจะขยายธุรกิจนี Lไปสู่ประเทศเพืXอนบ้านอืXนๆ เช่น ประเทศเมียนมาซึXงบริษัทมีโรงงานทีXกําลงัจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในครึXงปีหลังของปี CRU( ดังนั Lน โรงงานนี Lจะเป็นส่วนทีXจะต่อยอดให้บริษัทเป็นผู้ รับเหมา 
สายส่งแรงสงูให้เป็นแบบครบวงจรในประเทศเมียนมาได้  (C) การขยายธุรกิจ ไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV อืXนๆ ได้แก่ 
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามซึXงเป็นประเทศมีมีศักยภาพพอสมควรสําหรับการขยายธุรกิจในเรืXองของ
โครงสร้างพื Lนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรืXองสายส่งแรงสูง การสร้างโรงงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพื Lนฐาน   
(S) การเพิXมสัดส่วนรายได้ทีXเป็นรายได้สมํXาเสมอ (recurring income) ซึXงบริษัทได้เพิXมในเรืXองการลงทุน 
ด้านสาธารณูปโภคพื Lนฐานและพลังงานทดแทน โดยผ่านบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัดซึXงบริษัท 
ได้ร่วมทุนกับทางบริษัท พร็อพเพอร์ตี L เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ )R  บริษัท พร็อพเพอร์ตี L 
เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) ถือร้อยละ )R และผู้ ถือหุ้นทีXเป็นบุคคลธรรมดาอีกร้อยละ (+ โดยบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัด
มีแผนการดําเนินงานทีXชดัเจนซึXงจะทําให้มีรายได้เข้ามาอย่างสมํXาเสมอในอนาคต  ()) การร่วมลงทุนกับพนัธมิตร
ทางธุรกิจ โดยบริษัทกําลังหาพันธมิตรทางธุรกิจทีXสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกัน เหมือนกรณีทีXบริษัทได้ร่วมทุนกับ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี L เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) ซึXงจะจะทําให้บริษัทสามารถสร้างความเติบโตและต่อยอดทางธุรกิจมากขึ Lน   

กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของบริษัทในปี CRU( นี L คือ (() การเพิXมรายได้และส่วนแบ่งทางตลาดของธุรกิจ
ผลิตตู้สวิตซ์บอร์ดและรางเดินสายไฟ รวมถึงผลิตเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมซึXงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  
(C) การขยายธุรกิจรับ เหมาไปสู่ประเทศเมียนมา (S) การเพิXมสัดส่วนรายได้ ทีX เป็นรายได้ส มํX าเสมอ  
(recurring income)  ดงันั Lน บริษัทคาดว่า หากบริษัทมีการลงทุนผ่านบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัดมากขึ Lนประกอบกับ
มีรายได้จากโรงงานในประเทศเมียนมาจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตมากขึ Lน 

จากนั Lนได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกีXยวกับวาระนี L จึงถือว่าทีXประชุมรับทราบรายงานการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี CRU+ แล้ว 

วาระทีN b พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิ eนสุด ณ วันทีN 31 ธันวาคม 2560 ซึNงผ่าน 
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXการเงิน ชี Lแจง
รายละเอียดในวาระนี Lให้ทีXประชุมทราบ 

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึง
รายงานประจําปี 2560 ซึXงมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั Lงรายงานของ
ผู้สอบบญัชีซึXงได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี L 
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จากงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีรายได้รวมจํานวน S,S(C.KR ล้านบาท (เพิXมขึ Lนร้อยละ P.(R) มีหนี Lสินรวม
จํานวน (,)+).)P ล้านบาท (เพิXมขึ Lนร้อยละ S+.)() และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน (,P+O.CU ล้านบาท  
(ลดลงร้อยละ C.R)) โดยหนี LสินรวมทีXเพิXมขึ Lนเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาและ 
เจ้าหนี Lการค้าปกติของบริษัททีXเพิXมขึ Lน 

จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ LนสดุวนัทีX S( ธันวาคม CRU+ ในส่วนของงบการเงินรวม รายได้รวม
ของบริษัทมีจํานวน (,UKO.CP ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน (,UCR.K+ ล้านบาท มีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้จํานวน )).(U ล้านบาท มีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน SP.PS ล้านบาทและมีกําไรสุทธิจํานวน 
(P.PU ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้นจํานวนหุ้นละ +.+CK บาท จํานวนหุ้นสามัญเฉลีXยถ่วงนํ Lาหนักจํานวน  
KR+ ล้านหุ้น  ในส่วนของงบการเงินเฉพาะ บริษัทมีรายได้จํานวน OS+.RK ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 
KKO.CK ล้านบาท มีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จํานวน RC.S+ ล้านบาท มีกําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวน R(.CC ล้านบาท และมีกําไรสทุธจํิานวน )O.PO ล้านบาทหรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้นจํานวนหุ้นละ +.+UR  บาท 
จํานวนหุ้นสามญัเฉลีXยถ่วงนํ Lาหนกัจํานวน KR+ ล้านหุ้น 

สําหรับภาพรวมของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ของบริษัทในส่วนทีXเป็นงานขายมีการปรับตวัเพิXมขึ Lน
เล็กน้อย แต่รายได้ทีXปรับตัวลดลงเกิดจากรายได้ของงานบริการ ซึXงลดลงตามสัดส่วนของการดําเนินงาน 
ในต่างประเทศทีXลดลง  ในส่วนของต้นทุนทีXเพิXมขึ LนซึXงจะกระทบโดยตรงกับบริษัทย่อย คือ ต้นทุนของสังกะสี  
ซึXงในปีทีXผ่านมาได้เพิXมขึ Lนอย่างมีนัยยะสําคัญ ประมาณร้อยละ S+ ถึง )+  อย่างไรก็ตาม ในปีนี L ราคาสังกะส ี
มีแนวโน้มปรับตวัลดลง  ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารทีXเพิXมขึ Lน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดทุนในอัตราแลกเปลีXยน
ของเงินเหรียญสหรัฐทีXบริษัทถือครองอยู่เพืXอเตรียมสําหรับการดําเนินงานในต่างประเทศ ซึXงผลขาดทุนทั Lงหมด 
จะอยู่ทีX )+.K ล้านบาท ซึXงหากไม่รวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีXยนนี L บริษัทจะมีกําไรอยู่ทีXประมาณ U+ ล้านบาท 

ในส่วนของอตัราทางการเงนิทีXสาํคญัสาํหรับปีสิ LนสดุวนัทีX S( ธันวาคม CRU+  บริษัทมีอตัราส่วนของกําไรสทุธิ
ทีXร้อยละ (.(P  มีอัตราส่วนสภาพคล่องทีX C.+S เท่า  มีอัตราส่วนของผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นทีXร้อยละ (.+)   
มีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทีXร้อยละ +.US  และมีอตัราส่วนของหนี Lสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีX +.K) เท่า 

ทั Lงนี L รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงิน ทีXได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

จากนั Lนได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่  

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเรืXองรายได้ ต้นทุนและกําไรของแต่ละประเภทกิจการ  

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXการเงิน ชี Lแจงว่าในงบการเงินจะมี
รายละเอียดของรายได้ของแต่ละประเภทกิจการและกําไรขั Lนต้นในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ในหน้าทีX PP และ 
100  โดยมีรายละเอียดแสดง C ปีเปรียบเทียบกัน 

เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วันทีX 31 ธันวาคม 2560 ซึXงผ่านการตรวจสอบของ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี และลงมติในวาระนี L 
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มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) สําหรับปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วันทีX S( ธันวาคม CRU+ ซึXงผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,350,700 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,350,700 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี Lต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีN Q พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพืNอเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 789: 

ประธานฯ แจ้งต่อทีXประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี CRU+ บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 
)O,PO+,S)K บาท ทีXประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติให้เสนอต่อทีXประชุมผู้ ถือหุ้น 
ให้พิจารณาอนุมติั ดงันี L 

1. จดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี CRU+ จํานวน C,R++,+++ บาท  หรือคิดเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ R ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําปี CRU+ เพืXอเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และ 

2. จ่ายเงินปันผลประจําปี CRU+ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ +.+R บาท รวมเป็นเงินทั Lงสิ Lน SK,500,+++ บาท 

จากนั Lนประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี LแจงรายละเอียดเพิXมเติมให้ทีXประชุมทราบ 

เลขานุการฯ ชี Lแจงข้อมลูเพิXมเติมให้ทีXประชุมทราบ ดงันี L 

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ )+ ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงืXอนไขเพิXมเติม) การจ่ายเงินปันผล
ประจําปี CRU+ จึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

2. วันกําหนดรายชืXอผู้ ถือหุ้นเพืXอสิทธิในการรับเงินปันผลประจําปี CRU+ (Record Date) คือวันทีX  
(C มีนาคม CRU( โดยการจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวนัทีX CR พฤษภาคม CRU( 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกีXยวกับวาระนี L 
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จากนั Lน เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพืXอเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี CRU+ และลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพืXอเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน ปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี CRU+ ตามทีX เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,350,700 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,350,700 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี Lต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีN 8 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั eงกรรมการแทนกรรมการทีNออกตามวาระ 

ประธานฯ ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ . CRSR (รวมทั LงทีXมีการแก้ไข
เพิXมเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ให้กรรมการของบริษัทจํานวน ( ใน 3 ของกรรมการทั Lงหมดจะต้องพ้น
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจําปีของบริษัท บริษัทใช้วิธีจับสลากและกรรมการทีXต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมครั Lงนี L สําหรับกรรมการทีXต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในทีXประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี CRU( มีจํานวน ) ท่าน ได้แก่ 

(1) นายนพพล มิลินทางกูร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

(2) นางปราณี ภาษีผล   กรรมการอิสระ 

(3) นายธนวฒัน์ ญาณิสรางค์กูล  กรรมการ 

(4) นายวิชยั  ญาณิสรางค์กูล  กรรมการ 

ทั Lงนี L บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชืXอบุคคลทีXมีคณุสมบติัเหมาะสมเพืXอให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาเลือกตั Lงเป็นกรรมการสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี CRU( โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัท ในระหว่างวนัทีX C ตลุาคม CRU+ จนถึง วนัทีX S+ พฤศจิกายน CRU+ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความจํานง
ในเรืXองดงักล่าว  

จากนั Lน ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี Lต่อทีXประชุม 

 เลขานุการฯ ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่า ทีXประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อทีXประชุมผู้ ถือหุ้น 
ให้พิจารณาแต่งตั LงกรรมการซึXงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั Lง ) ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึXง 
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ทั Lงนี L ข้อมลูและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทีXต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชืXอเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึXง ปรากฏตามสิXงทีXส่งมาด้วย S ทีXได้ส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 จากนั Lนเลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั LงกรรมการแทนกรรมการทีXออกตามวาระ
และลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการแต่งตั LงกรรมการแทนกรรมการทีXออกตามวาระ 
ตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 

(1) นายนพพล มิลินทางกูร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 533,650,900 99.1270 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 4,699,800 0.8730 

รวม  538,350,700 100 

 
 
 

(2) นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,350,700 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,350,700 100 

(3) นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,819,900 99.8731 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 683,600 0.1269 

รวม  538,503,500 100 
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(4) นายวิชัย  ญาณิสรางค์กูล กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,819,900 99.8731 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 683,600 0.1269 

รวม  538,503,500 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี Lต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระทีN 9 พิจารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 789P 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี Lต่อทีXประชุม 

 เลขานุการฯ ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่า ทีXประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณ าค่าตอบแทน) ได้ มีมติ เสนอให้ทีXประชุมผู้ ถือ หุ้นพิจารณาอนุมั ติค่าตอบแทนรายเดือน  
เบี Lยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมทีX ได้จัดส่ งให้ผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาล่วงหน้า ดงันี L 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)      

ประธานกรรมการ     จํานวน  25,000  บาท 

กรรมการ     จํานวน  15,000 บาท 

เบี Lยประชุม (ต่อท่านต่อครั Lง) 

ประธานกรรมการ     จํานวน  45,000  บาท 

กรรมการ     จํานวน  20,000 บาท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)      

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน  20,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบ    จํานวน  15,000 บาท 

เบี Lยประชุม (ต่อท่านต่อครั Lง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน  25,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบ    จํานวน  20,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)      

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน  20,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จํานวน  15,000 บาท 

 

เบี Lยประชุม (ต่อท่านต่อครั Lง) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน  25,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จํานวน  20,000 บาท 
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ทั Lงนี L การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เงืXอนไข
ดงัต่อไปนี L 

1. กรรมการบริษัททีXเป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี Lยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึXงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากตําแหน่งสงูสดุตําแหน่งเดียวเท่านั Lน 

3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอสิระ) ซึXงดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะได้เบี Lยประชุมจากทุกตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนพิเศษ 

สําหรับค่าตอบแทนพิเศษจํานวนไม่เกิน R,+++,+++ บาท มอบอํานาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือ
บุคคลทีXประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามทีXคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกําหนดและอยู่ภายใต้เงืXอนไขว่า บริษัทต้องมีกําไรจากผลประกอบการ
ประจําปีทีXมีการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษ 

 นอกจากนี L ภายใต้ข้อบงัคับของบริษัทข้อ SC. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดทีXปรากฏในหนงัสอืเชิญประชุมโดยให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่าทีXประชุม
ผู้ ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลีXยนแปลง 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกีXยวกับวาระนี L 

จากนั Lน เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี CRU+ และ
ลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี CRU( ตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 

 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,503,500 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,503,500 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนี Lจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม 
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วาระทีN O พิจารณาอนุมัติการแต่งตั eงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี 
สําหรับปี 789P 

ประธานฯ มอบหมายให้นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ชี Lแจง
รายละเอียดในวาระนี Lต่อทีXประชุม 

นางปราณี ภาษีผล ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและให้ความเห็นต่อ 
ทีXประชุมคณะกรรมการให้เสนอต่อทีXประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ
รอบปีบัญชี CRU( โดยทีXประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั Lงนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทีX C(O และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีX )SS) แห่งบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จํากัด และในกรณีทีXผู้ สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีXได้ ให้ บริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จํากัด แต่งตั Lงผู้สอบบัญชีรายอืXนของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดปฏิบัติหน้าทีXเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยแทนได้โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึXงมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี CRU( รวมทั Lงสิ Lนเป็นเงินจํานวน C,+++,+++ บาทโดยหาก 
มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดค่าใช้จ่าย
พิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

ทั Lงนี L ผู้ สอบบัญชีตามรายชืXอทีXเสนอมานั Lนไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกีXยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จากนั Lนได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกีXยวกับวาระนี L 

จากนั Lน เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีสําหรับปี CRU( และลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี CRU( ตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,503,500 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,503,500 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนี Lต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีN \ พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ b\ 
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ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี Lต่อทีXประชุม 

เลขานุการฯ ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่า 

เพืXอให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. CRSR (รวมทั LงทีXแก้ไขเพิXมเติม)  ทีXประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ทีXประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ SO  
โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี L 

ข้อความใหม่ 

"ข้อ SO. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึXง (() ครั Lง การประชุมเช่นว่านี Lให้
เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสีX ()) เดือนภายหลังการสิ Lนสุดรอบปีทาง 
การบญัชีของบริษัท การประชุมคราวอืXนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมืXอใดก็ได้สดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึXง
หรือหลายคนซึXงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ((+) ของจํานวนหุ้นทีXจําหน่ายได้ทั Lงหมดจะเข้าชืXอกัน 
ทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมืXอใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืXองและเหตผุล
ในการทีXขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี L คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นภายในสีXสิบห้า ()R) วนั นบัแต่วนัทีXได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีทีXคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั Lงหลาย 
ซึXงเข้าชืXอกัน หรือผู้ ถือหุ้นคนอืXนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามทีXบังคับไว้นั Lนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีXสิบห้า 
()R) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี L ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือ หุ้น 
ทีXคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นทีXเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีXปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นทีXเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั Lงใด จํานวน 
ผู้ ถือหุ้นซึXงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีXกําหนดไว้ในข้อบังคบันี L ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีXเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั Lงนั Lนให้แก่บริษัท” 

นอกจากนี L คณะกรรมการเสนอให้ทีXประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษทั
และ/หรือบุคคลทีXกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจในการแก้ไข เพิXมเติม เปลีXยนแปลงถ้อยคํา ในข้อบงัคับ
ดังกล่าวได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพืXอให้เป็นไปตามคําสัXงของนายทะเบียนบริษัทมหาชนใน 
การจดทะเบียนข้อบงัคบักับกระทรวงพาณิชย์ 

 เลขานุการฯ สอบถามทีXประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึXงไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกีXยวกับวาระนี L 

จากนั Lน เลขานุการฯ ขอให้ทีXประชุมพิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ SO และลงมติในวาระนี L 

มติทีNประชุม ทีXประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ SO  
ตามทีXเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี L 
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มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 538,515,000 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  538,515,000 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี Lจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีXของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึXงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีN k พิจารณาเรืNองอืNนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชี Lแจงต่อทีXประชุมว่า เนืXองด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรทีXจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
เรืXองอืXนทีXนอกเหนือจากวาระการประชุมทีXคณะกรรมการแจ้งไว้ในหนงัสือการประชุมได้โดยการเสนอเรืXองอืXนใดนั Lน
ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามทีXกฎหมายกําหนด  จากนั Lน ประธานฯ ได้สอบถามทีXประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะเสนอเรืXองอืXนนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรืXองอืXนๆ เพิXมเติมหรือไม่ 

นายสิน โชค พิ ริโยทัย ส กุล  ผู้ ถือ หุ้น  สอ บถ ามเกีX ยวกั บโครงการสายส่ งทีX ป ระเท ศล าว  ดัง นี L  
(() ในกรณีทีXประเทศไทยและประเทศลาวไม่สามารถตกลงซื Lอขายไฟได้จะมีผลต่องานในเฟส ( และเฟส C ของ
บริษัทอย่างไร (C) มีโอกาสทีXจะมีการเปลีXยนให้บริษัทอืXน เช่น บริษัทในประเทศจีนเข้ามาดําเนินการแทนหรือไม่  
(S) เขืXอนทีXจะเริXมดําเนินการทีXจะใช้สายส่งของบริษัทมีโอกาสทีXจะมีการเลืXอนการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
()) ณ ปัจจุบนั มีความคืบหน้าจากทางประเทศลาวหรือไม่ (R) ในกรณีทีXประเทศไทยไม่ตกลงซื Lอขายไปกับประเทศ
ลาว เขืXอนทีXบริษัททําสายส่งจะต้องส่งไฟฟ้าไปทีXใด 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่า สําหรับคําถาม 
ข้อ (() และ (R) ประเทศไทยและประเทศลาวมีบันทึกข้อตกลงเรืXองการซื Lอขายไฟฟ้าจํานวน P,+++ เมกะวัตต์  
ซึXงปัจจุบันประเทศไทยได้รับซื Lอไฟฟ้าจากประเทศลาวแล้วประมาณ U,+++ เมกะวัตต์ จึงยังเหลือประมาณ  
S,+++ เมกะวตัต์  บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดกรณีทีXประเทศไทยจะไม่รับซื Lอไฟฟ้า แต่อาจมีการเลืXอนการรับซื Lอไฟฟ้าออกไป 
ส่วนในกรณี ทีXหากป ระเทศไทยไม่รับ ซื Lอ ไฟฟ้า ประเทศลาวจะสามารถขายให้ประเทศเวียดนามได้  
เนืXองจากปัจจุบนั ประเทศลาวและประเทศเวยีดนามมีบนัทึกข้อตกลงเรืXองการซื Lอขายไฟฟ้าจํานวน R,+++ เมกะวตัต์
ซึXงประเทศลาวยังไม่เคยเริXมขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาก็มีบันทึกข้อตกลงเรืXองการ 
ซื Lอขายไฟฟ้าจํานวน S++ เมกะวตัต์และประเทศกัมพูชาก็มีบนัทึกข้อตกลงเรืXองการซื Lอขายไฟฟ้าจํานวน R++ เมกะวตัต์  
โดยสายส่งของบริษัทเป็นสายส่งหลักทีXจะนําไฟฟ้าจากเขืXอนทีXรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ลงนามสัญญาซื Lอขายไฟฟ้าไว้
ผ่านสายส่งของบริษัทรวมทั Lงสายส่งเส้นอืXนเพืXอขายให้ประเทศเวียดนาม ดงันั Lน หากประเทศไทยไม่รับซื Lอไฟฟ้า 
ประเทศเวียดนามก็จะซื Lอไฟฟ้าดงักล่าว เนืXองจากปัจจุบัน ประเทศเวียดนามทั Lงตอนเหนือและตอนใต้ขาดไฟฟ้า
ค่อนข้างมากและเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามก็ยังเติบโตตลอด  ดังนั Lน บริษัทมองว่าประเทศไทยอาจจะมี 
การซื Lอไฟฟ้าช้าลงเนืXองจากภาวะทางเศรษฐกิจ ซึXงบริษัทมองว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะผูกพนักับการรับซื Lอ
ไฟฟ้ามากขึ Lน  ส่วนเขืXอนทีXจะมีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทมองว่าเขืXอนมีโอกาสทีXจะเปิดดําเนินการล่าช้า
เนืXองจากเป็นเขืXอนทีXดําเนินการโดยภาคเอกชนซึXงถือเป็นเหตุทีXบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เพียงแต่ว่าจํานวน 
ทีXจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์มนัมีค่อนข้างเยอะ ประมาณ (+,+++ กว่าเมกะวัตต์ เพราะฉะนั Lน ความล่าช้าใน
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บางส่วนจะไม่กระทบกับไฟฟ้าทีXจะต้องส่งไปทีXประเทศไทยหรือประเทศเวียดนาม  ในส่วนของคําถามทีX 
ทางประเทศลาวจะมีการเปลีXยนแปลงบริษัททีXได้รับงานไปแล้วหรือไม่ บริษัทมองว่าไม่น่ามีเนืXองจากมีการลงนาม
ในสัญญาแล้ว และทางบริษัทยังมีการส่งทีมงานไปประสานงานกับทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวตลอด   
ดงันั Lน การเปลีXยนบริษัททีXได้รับงานแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ เว้นแต่ในกรณีทีXบริษัทให้ความยินยอมในการเปลีXยนตัว
คู่สญัญาเอง 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (() ประเด็นโอกาสในการได้งานทีXบริษัทแจ้งว่ามีโอกาส
ได้รับงานในปีนี L ซึXงต่างจากทีXเคยแจ้งว่าจะได้รับงานภายใน U เดือนแรก เหตุใดจึงมีการเปลีXยนแนวคิดนี L  
(C) ทางบริษัทมีนโยบายในการดแูลราคาหุ้น เช่น การซื Lอหุ้นคืนหรือไม่ เนืXองจากราคาหุ้นของบริษัทลงมามาก 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร มองว่าในส่วนของราคาหุ้นเป็น
เรืXองของกลไกตลาดส่วนหนึXงประกอบกับผลประกอบการของบริษัททีXบางส่วนปรับตวัลดลงจากปีทีXแล้ว  บริษัท 
ไม่มีนโยบายในการดแูลเรืXองหุ้น แต่บริษัทมีความมุ่งมัXนทีXจะทําให้ธุรกิจให้มีผลกําไรดีมากยิXงขึ Lน  เพียงแต่ในปีทีXผ่านมา 
บริษัทประสบปัญหาเรืXองต้นทุนวตัถุดิบทีXเพิXมสูงขึ Lน งานทีXประเทศลาวทีXมีความล่าช้า และการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีXยน จึงส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมทีXลดลง  แต่ในส่วนทีXบริษัทสามารถควบคุมได้เอง บริษัทก็มี 
การควบคมุและรักษาต้นทุนไว้อย่างต่อเนืXอง ดงันั Lน หากบริษัทสามารถควบคมุต้นทุนได้อย่างต่อเนืXองและมีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาเอื Lอประโยชน์ให้กับบริษัทมากยิXงขึ Lน บริษัทมองว่าจะสามารถทําให้ผลประกอบการของบริษัท 
ดียิXงขึ Lนได้ และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตวัดียิXงขึ Lน  ในส่วนของทีXคําถามว่าจะมีนโยบายเรืXองการซื Lอหุ้นคืนหรือไม่ 
ขณะนี Lบริษัทยงัไม่มีการหารือในประเด็นนี L 

ในส่วนการเปลีXยนแปลงเวลาทีXมีโอกาสได้รับงาน  บริษัทมองตามสภาพปัจจุบันทีXยังคงมีการเจรจา 
เรืXองการรับซื Lอไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอยู่  ซึXงบริษัทมองว่าควรจะมีการสรุปในปีนี L เพราะว่าเขืXอน
ทีXรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรับซื Lอไฟฟ้าไว้จะมีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี  CRUC ห รือ CRUS   
ดงันั Lน หากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวไม่สามารถขายไฟฟ้าไปยังประเทศเพืXอนบ้านได้ตามแผน ก็จะทําให้รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาวจะต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าทีXไปรับซื Lอไว้ โดยทีXไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้า  บริษัทจึงมองว่าหากคํานวณ
เวลาจากเวลาทีXมีการซื Lอไฟฟ้าย้อนกลับมา บริษัทจะมีเวลาก่อสร้างอีกประมาณ C ปีครึXง เพราะฉะนั Lน จึงควร
จะต้องเริXมโครงการ 500 kV ภายในปีนี L มิเช่นนั Lน จะทําให้ไฟฟ้าทีXผลิตจากเขืXอนออกมาจะไม่สามารถส่งออกไปได้
เนืXองจากไม่มีสายส่ง อนัจะส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้กับเขืXอนทีXภาคเอกชนมาลงทุน
อย่างเดียว โดยไม่มีรายได้เข้ามา  

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ากรอบเวลาดงักล่าวจะมีการเปลีXยนแปลงอีกหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าบริษัทมองความ 
เสียโอกาสของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นหลัก ซึXงหากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวไม่เริXมดําเนินการเรืXองนี Lจะทําให้
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวต้องจ่ายเงินให้กับเขืXอนทีXภาคเอกชนมาลงทุนอย่างเดียว  สําหรับทางบริษัทก็จะเสียโอกาส 
ในการรับรู้รายได้ในการก่อสร้างสายส่ง ซึXงประเด็นนี Lอยู่ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลลาวและอยู่นอกเหนือ 
การควบคมุของบริษัท  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประสานงานติดตามโดยตลอด 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่าเมืXอมองจากตัวเลขของบริษัท การเติบโต 
ของบริษัทจะขึ Lนกับงานก่อสร้าง สําหรับธุรกิจอืXนๆ จะมีกําไรจํานวนน้อยมาก  ในประเด็นเรืXองการลงทุนทีXประเทศ
เมียนมาซึXงมีความเสีXยงมากกว่าประเทศลาวเพราะมีหลายโครงการในประเทศเมียนมาทีXมีการประมูลได้ 
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แล้วถูกยกเลิกในภายหลงั  ซึXงกรณีนี Lอาจทําให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และกองทุนเกิดความไม่มัXนใจซึXงไม่ก่อให้เกิดผลดี 
ดงันั Lน จึงอยากทราบว่าผู้บริหารจะดําเนินการอย่างไรให้สามารถสืXอให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าจะได้งานอย่างแน่นอน 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่ากรณีรายได้จากธรุกิจหลกั
ของบริษัท ในปีทีXแล้วรายได้น้อยเนืXองจากปัจจัยเรืXองต้นทุนวัตถุดิบ  หากมองปีก่อนหน้าปีทีXแล้ว หากต้นทุน
วตัถุดิบไม่ปรับตัวสูงขึ Lน บริษัทจะสามารถดํารงผลต่างของรายได้หกัต้นทุน (gross margin) กับอตัรากําไรสุทธิ 
(net profit margin) ได้เท่าเดิม  นอกจากนี L ในส่วนของประเทศเมียนมา บริษัทมีความประสงค์ทีXจะกระจาย 
ความเสีXยง ไม่ไปมุ่งเน้นทีXประเทศลาวเพียงประเทศเดียว เนืXองจากหากเกิดความล่าช้าขึ Lนจะทําให้รายได้จาก 
การรับเหมาลดลงทนัที  สําหรับการลงทุนในประเทศเมียนมา  บริษัทได้เริXมดําเนินโครงการก่อสร้างแล้ว โดยได้ยืXน
ประมูลโครงการไปแล้ว C ถึง S โครงการ เพราะฉะนั Lน รายได้ทีXจะเกิดขึ Lนในอนาคต บริษัทจึงมองว่าเป็นรายได้ 
ทีXสามารถขยายตัวได้จากการลงทุนในประเทศเมียนมาและในบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัดซึXงกําลังเริXมลงทุน 
ในสาธารณูปโภคทั Lงหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือเป็นระบบสาธารณูปโภค 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่า (() การยืXนประมูลทีXประเทศเมียนมา บริษัท 
ได้ ยืXนโดยบริษัทเองห รือร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (C) เป็นการยืXน กับรัฐบาลเมียนมาหรือกับเอกชน  
(3) จะมีการประกาศผลการประมลูในเดือนหน้าใช่หรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าเป็นการยืXนร่วมกับ
หุ้นส่วนทางธุรกิจโดยยืXนกับเอกชนซึXงเป็นผู้ ล งทุนในโรงไฟฟ้าและบริษัทจะดําเนินการเรืX องสายส่ ง   
ทั Lงนี L ได้มีการยืXนประมลูเมืXอต้นเดือนเมษายนทีXผ่านมา แต่ยงัไม่ทราบเวลาประกาศผลการประมลูทีXชดัเจน 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมเกีXยวกับบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัดว่ามีความคืบหน้า
อย่างไรและคาดว่าจะมีรายได้ในปีนี Lเท่าไร 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัด 
มีการเตรียมตัวสําหรับการลงทุนแล้ว แต่ในขณะนี Lภาครัฐมีการชะลอรับซื Lอไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน   
ดงันั Lน จึงมีการเปลีXยนเป้าหมายไปหาภาคเอกชนโดยเริXมไปติดแผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar roof) 
บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม แล้วขายไฟฟ้าตรงไปทีXโรงงานอุตสาหกรรม ซึXงมีการลงนามในสัญญาซื Lอขาย 
ไฟฟ้าแล้วบางส่วน และมองเป้าหมายว่าในปีนี Lจะมีการทยอยติดตั Lงและรับรู้รายได้เพิXมขึ Lน  แต่ในส่วนการลงทุน 
ในเสาวัดลมซึXงก็มีการเตรียมตัวทุกอย่างไว้เรียบร้อย ก็ยังต้องรอทางภาครัฐว่าจะกลับมาหรือเปลีXยนนโยบาย 
การรับซื Lอพลงังานทดแทนให้เหมือนเดิม  กล่าวโดยสรุป บริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัดมีการเปลีXยนนโยบายตามภาครัฐ 
ซึXงเมืXอภาครัฐมีการเปลีXยนนโยบาย ก็ทําให้บริษัทต้องเปลีXยนนโยบายกลบัมาหาภาคเอกชน 

นายสนัติ ประมลูศิลป์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการทีXประเทศลาวได้มีการชําระเงินให้บริษัทแล้วจํานวน
เท่าใด 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าบริษัทได้วางใบแจ้งหนี L
ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้ว แต่ยงัไม่มีใบสัXงซื Lอออกมาจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนืXองจากมีการชะลอโครงการ 
ดงันั Lน จึงยงัไม่มีเงินทีXได้รับจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  สําหรับการรับรู้รายได้ทีXบริษัทรับรู้รายได้จํานวนร้อยกว่า
ล้านบาทนั Lนเป็นการบันทึกรับรู้รายได้ทางบัญชีทีXเป็นตามความก้าวหน้าของงาน ซึXงเป็นการรับรู้รายได้สําหรับ
โครงการก่อสร้างของบริษัททีXผ่านมา  นอกจากนี L เงินทีXบริษัทได้จากการบริการกับเงินทีXบริษัทต้องจ่ายให้กับ
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ผู้ รับเหมาช่วงเป็นแบบ back to back กัน  โดยหากบริษัทไม่ได้รับเงินจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว บริษัทก็จะ 
ไม่ชําระเงินให้แก่ผู้รับเหมาช่วง ดงันั Lน ทั Lงรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนนี Lจึงเป็นเพียงการรับรู้ทางบญัชี 

นายสันติ ประมูลศิลป์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมเกีXยวกับโอกาสทีXจะมีการแย่งงานโดยบริษัทจีน 
เนืXองจากศกัยภาพของบริษัทจีนสงูมาก ไม่ว่าจะเป็นเรืXองต้นทุนหรือปัจจยัอืXน 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าจะไม่มีการเปลีXยนตัว 
หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนอย่างแน่นอน 

นายสันติ ประมูลศิลป์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่าความเป็นไปได้ทีXอาจมีการสร้างโครงการอืXนขึ Lนมา
โดยไม่เกีXยวข้องกับสญัญาของบริษัท 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เนืXองจาก
แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าระยะยาวของสายส่งในประเทศลาวมีการระบุเส้นทางของสายส่งทีXชดัเจนแล้ว 

นายสพุล ฌาณโสภณ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารต่อผลประกอบการสําหรับปี CRU(  

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าไม่สามารถระบุเป็น 
อตัราร้อยละได้  แต่หากมองภาพรวมเรืXองต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของสังกะสีทีXปรับตัวขึ Lนมาจากปี CRRP มาก 
(ราคาสังกะสีในช่วงต้นปี CRRP อยู่ทีXประมาณ (,R++ เหรียญสหรัฐต่อตนั และในวนัทีX CP ธันวาคม CRU+ ราคา
สงักะสีอยู่ทีXจํานวน S,CCO เหรียญสหรัฐต่อตันซึXงคาดว่าจะเป็นราคาสงูสุดแล้ว)  ซึXงในกรณีนี L บริษัทมองว่าราคา
สงักะสีในปีนี Lน่าจะปรับตัวลดลง หรือในกรณีทีXไม่ปรับตัวลดลง บริษัทก็ได้มีการหารือกันเรืXองการทําการป้องกัน
ความเสีXยงราคาสงักะสีบางรายการทีXมีการใช้อย่างสมํXาเสมอในปัจจุบนั เพืXอแก้ปัญหาเรืXองราคาต้นทุนปรับสงูขึ Lน  
นอกจากนี L หากงานโรงงานทีXประเทศเมียนมาเปิดดําเนินการได้ในครึXงปีหลัง และบริษัท ที ยูทิลิตี Lส์ จํากัด 
มีการติดตั Lงแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (solar roof) และมีการทยอยรับรู้รายได้เข้ามา ก็จะทําให้รายได้
น่าจะมีโอกาสเติบโตมากยิXงขึ LนเมืXอเทียบกับปีทีXแล้ว 

นายสพุล ฌาณโสภณ  ผู้ ถือหุ้น ขอให้ประมาณการตวัเลขผลประกอบการสําหรับปี CRU( 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าไม่สามารถให้ประมาณการได้ 

นายประวิทย์ สรรพการพาณิช  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการกําหนดอตัราแลกเปลีXยนทีXคงทีXไว้หรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่า บริษัทไม่ได้มีการกําหนด
อัตราแลกเปลีXยนทีXคงทีXไว้  จากทีXตรวจสอบตั Lงแต่เดือนธันวาคมปี CRRP อัตราแลกเปลีXยนอยู่ทีX SR บาทต่อ  
1 เหรียญสหรัฐ ในเดือนธันวาคมปี CRU+ อัตราแลกเปลีXยนอยู่ทีX SC บาทต่อ ( เหรียญสหรัฐ และปัจจุบัน 
อตัราแลกเปลีXยนอยู่ทีXประมาณ S+ บาทต้นๆ ต่อ ( เหรียญสหรัฐ  นอกจากนี L บริษัทมองว่าเงินเหรียญสหรัฐเป็น
เพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั Lน  หากมองเรืXองผลการประกอบการจริง อัตราแลกเปลีXยนจะไม่มีส่วนเกีXยวข้อง   
อีกทั Lง ยงัไม่มีการเข้าออกของเงินสด บริษัทจึงมองว่าไม่น่ามีความกังวล   

นายประวิทย์ สรรพการพาณิช  ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ามีการลงบญัชีเป็นผลขาดทุนจํานวนกว่า )+ ล้านบาท 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี LแจงเพิXมเติมว่า ปีทีXแล้ว  
บริษัทขาดทุนอัตราแลกเปลีXยนประมาณ )+ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเงินเหรียญสหรัฐปรับตัวลง ก็จะทําให้
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บริษัทเกิดกําไรทางบัญชีเข้ามาซึXงจะเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี  ไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการจริงของบริษัท 
และเงินสดก็ไม่ได้เข้าหรือออกจริง 

นายโรจน์ฤทธิ� เกรียงวัฒนพงษ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าโรงงานทีXประเทศเมียนมาเริXมสร้างแล้วหรือไม่ 
และจะสร้างเสร็จเมืXอไหร่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าได้มีการเริXมก่อสร้างตั Lงแต่
ปี CRRP ซึXงจะใช้เวลาประมาณ (R-(O เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีนี L  และจะสามารถเริXม
ดําเนินการได้ในครึXงปีหลงั 

นายเทอดศักดิ� หวังเสต  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในส่วนโครงการในประเทศลาวทีXบริษัทยังไม่ได้รับเงิน  
และเป็นการดําเนินการแบบ back to back ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเรืXองการฟ้องร้องโดยผู้รับเหมาช่วงหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าจะไม่มีปัญหา 
เรืXองการฟ้องร้องโดยผู้รับเหมาช่วง เนืXองจากสญัญากับผู้ รับเหมาช่วงระบุชดัเจนว่า หากบริษัทยงัไม่ได้รับเงินจาก 
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีหน้าทีXต้องชําระเงินให้ผู้รับเหมาช่วง ซึXงก็ปรากฏในงบการเงินว่า เจ้าหนี Lกับลกูหนี Lมีจํานวนเท่ากัน 

นายเทอดศักดิ� หวังเสต  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่า (() บริษัทมีงานอืXนจากการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม หรืองานอืXนๆ ในช่วงนี Lในประเทศไทยหรือไม่ มี backlog เท่าไหร่ (2) โรงงานทีXประเทศ
เมียนมาต้องตดัค่าเสืXอมปีละเท่าไหร่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่า backlog ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตในประเทศกับโทรคมนาคม รวมถึงตู้ สวิตช์บอร์ดกับรางเดินสายไฟยกยอดมาจากปลายปีทีXแล้ว  
มีประมาณ )++ ล้านบาท แบ่งออกเป็นเสาส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประมาณ S++ ล้านบาทและในส่วนของ 
ตู้สวิตช์บอร์ดกับรางเดินสายไฟประมาณ (++ ล้านบาท  ในปีนี L บริษัทมองว่า ธุรกิจโทรคมนาคมมีแผนการ
ขยายตวัใน sale site ค่อนข้างเยอะ จึงมองว่าตวัเสาเทเลคอมน่าจะดีกว่าปีทีXแล้ว  ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จะมีงานประมูลออกมาค่อนข้างต่อเนืXอง เพียงแต่ว่าช่วงนี Lมีการปรับแผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟ้าทําให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตเกิดความล่าช้าเรืXองการเปิดประมูลซึXงในครึXงปีหลัง น่าจะมีการเปิดประมูลเพิXมขึ Lน ซึXงจะส่งผลให้มี 
backlog เข้ามาอย่างต่อเนืXอง 

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXการเงิน ชี LแจงเรืXองค่าเสืXอมตัวโรงงาน 
ทีXประเทศเมียนมาว่า เนืXองจากตอนนี Lโรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ ในงบยงัไม่ได้เริXมระบุค่าเสืXอม  ในส่วนของ
ค่าเสืXอมหลงัจากก่อสร้างเสร็จ  บริษัทยังไม่สามารถสรุปค่าเสืXอมได้ บริษัทต้องขอชี LแจงเพิXมเติมหลังจากก่อสร้าง
โรงงานเสร็จ ทั Lงนี L หากโรงงานเริXมเปิดดําเนินการปลายปีนี L ในงบน่าจะแสดงชัดเจนว่าค่าเสืXอมโดยรวมแต่ละปี 
เป็นเท่าไหร่ 

นายเทอดศักดิ� หวังเสต  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่า backlog จํานวน )++ ล้านบาทเป็นจํานวน
เดียวกับทีXมีการล่าช้าจากปีทีXแล้วหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าเป็น backlog ทีXยกมา
จากปลายปีทีXแล้ว 

นายเทอดศกัดิ� หวงัเสต  ผู้ ถือหุ้น ขอให้ชี LแจงเพิXมเติมว่าปีนี Lบริษัทยงัไม่มี backlog เพิXมใช่หรือไม่ 
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นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าปีนี Lสําหรับเทเลคอมมี  
backlog แบบเดือนต่อเดือน ไม่ใช่ backlog ระยะยาวเหมือนตัวเสาส่ง เพราะในกรณีเสาส่ง บริษัทต้องใช้เวลา
ผลิตเป็นปีหรือปีครึXง จึงเป็น backlog ระยะยาว  แต่ในกรณีถ้าเป็นอย่างตู้สวิตช์บอร์ดกับรางเดินสายไฟหรือ 
เสาโทรคมนาคม ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาก็จะสัXงเป็นแบบเดือนต่อเดือนในรูปของใบสัXงซื Lอมากกว่า  ทั Lงนี L ไม่สามารถ
บอกได้ว่ารายการเดือนละเท่าไร 

นายปรีดี เจียรพัฒนาคม  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ามีโบรคเกอร์แจ้งว่าบริษัทมีการกระทําทีXไม่ถูกต้อง  
โดยมีการเก็บเงินแล้วไม่เข้าบญัชี เป็นความจริงหรือไม่ ขอให้บริษัทชี Lแจง 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าเรืXองดงักล่าวไม่เป็นความจริง 

นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี LแจงเพิXมเติมว่าทางบริษัทอยากให้ 
ผู้ ถือหุ้นมัXนใจว่าการดําเนินการทุกอย่างของบริษัทอยู่ในมาตรฐานโดยใช้หลักของการกํากับดูแลกิจการทีXดี  
ขอให้เชืXอมัXนว่า ทางบริษัทไม่ได้ดําเนินการอะไรทีXซบัซ้อนและก็ไม่มีการลงบนัทึกบญัชีเป็นทุจริตเด็ดขาด 

นายปิติภัทร ศิริเกียรติสูง  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า สายส่งทีXประเทศลาวหลังจากทีXบริษัทสร้างเสร็จ 
จะเพียงพอสําหรับเขืXอนทีXสร้างเสร็จในช่วงปี CRUC กับ CRUS หรือไม่ 

นายเก รียงไกร เพี ยรวิท ยาส กุล  กรรมการและป ระธานเจ้าหน้ าทีXบ ริห าร ชี Lแจงว่ าเพียงพ อ  
เพราะทางประเทศลาววางแผนให้สาย R++ kV จะเป็นสายหลกัของประเทศลาวเพืXอนําส่งไฟทีXเริXมดําเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วจากประเทศลาวไปขายยังประเทศเพืXอนบ้าน แต่หากเป็นสายส่งปัจจุบันของประเทศลาว 
จะไม่เพียงพอสําหรับการนําส่งไฟออกไปขาย 

นายปิติภทัร ศิริเกียรติสงู  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิXมเติมว่าบริษัทมีนโยบายปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นบ้างหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีXบริหาร ชี Lแจงว่าในกรณีทีXราคาหุ้น 
มีการถูกกระทบหรือมีการเปลีXยนแปลงค่อนข้างจะมีนัยยะสําคัญ บริษัทก็จะพยายามปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ทุกเดือน เพืXอตรวจสอบการปรับเปลีXยนโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรืXองอืXนใดให้ทีXประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิXมเติม  
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีXเสียสละมาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา (R.)R น. 

 

 

ลงชืXอ      ประธานทีXประชุม 

(นายนพพล มิลินทางกูร) 
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