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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ช้ัน 9  โรงแรม เดอะแกรนด์  

โฟร์วงิส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

............................................................ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม แถลงว่าจ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนั

รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 รวมทั้งส้ิน 3,551ราย รวมจ านวนหุน้ท่ี

ถือ 341,092,557 หุน้ 

ในการประชุมวนัน้ี  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 9 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้58,371,655 หุน้ และ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 62 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้153,672,908 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับ

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน จ านวน 71 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 212,044,563  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1663 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  (หุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 341,092,557 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ข้อบังคับของบริษทัและขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565 ก่อนเร่ิมประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะน า

คณะกรรมการบริษทั รวม 11 ท่าน และคณะผูบ้ริหารรวม  3  ท่าน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าประชุม 
1.  นายเกริกไกร     จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
2.  นายณฐัพล    ลีลาวฒันานนัท ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายนรชิต          สิงหเสนี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ 
                                                                         บรรษทัภิบาล   
4.  ดร. กมล             ตรรกบุตร  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาก าหนด 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล                       
5.  นางวสรา   โชติธรรมรัตน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.   นายปรีดี           งามสนัติกลุ  กรรมการ  
7.  นายพูลพิพฒัน ์  ตนัธนสิน   กรรมการ/ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8.  นายเรืองชยั     กฤษณเกรียงไกร  กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ  
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9.     นายสุรช     ล  ่าซ า   กรรมการ(ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
10.   ดร. อภิชาติ       สระมูล  กรรมการ(ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
11.   นายพรเทพ       ปันยารชุน  กรรมการ(ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.67 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวภคณฏัฐ ์      ตั้งตระกลู  เลขานุการบริษทั 
2.  นางสาวบุญพา          รุดดิษฐ ์               รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร  
3.  นางสาวกอบเพช็ร    ชูเพ่ิมพร            ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  
1.  นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตนช์ชัวาลย ์       ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  
2.  นางสาวมนญัญา    ฐิตินนัทวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั 
3.  นางสาวธนวรรณ  ชลายนนาวิน  ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั 
4.  นายศุภศานต ์        สระทองโฉม                 ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภศานต ์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย 

กล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1.   ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2.   การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อน  แลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอใหย้กมือข้ึนและขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมดว้ย
ตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3.   ภายหลงัท่ีไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด 
ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็น
ดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือ
ข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ตามล าดบั 

4.   ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5.   ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ 
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5.1  วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่
วาระ  3,4,5  และ 7 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5.2   วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระท่ี 6  ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของ ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

6 .   บริษทัจะไม่น าบตัรเสียมาเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6  จะน ามารวมค านวณเป็นฐานใน
การนบัคะแนนเสียงดว้ย   

7.   การลงมติในวาระใดถา้ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ี
ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

8.   เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน  เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีหลงั
เลิกประชุมฯ แลว้ กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั    

ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม เก่ียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว   เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น
ซกัถาม   ประธานฯ จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้อาสาท า
หน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในคร้ังน้ี  ประธานฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวธนวรรณ  ชลายนนาวิน  ท่ีปรึกษา
กฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จ ากดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุม และไดม้อบหมายใหน้ายศุภศานต ์ สระทองโฉม เป็นผูก้ล่าวน าเสนอวาระการ
ประชุมและช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1        พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
นายศุภศานต์  สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตาม
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดน้ าข้ึนบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เพ่ือเปิดเผยแก่ 
ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข โดยมีส าเนารายงานการประชุมท่ีได้
จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
หนงัสือเชิญประชุมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  (หนา้ 9-21)   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ  
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 
2564 ดงัน้ี 

1.  บริษทัยงัคงไดรั้บการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบนั IOD อยู่ในระดบัดีเลิศ และ      
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริม                
ผูล้งทุนไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ี 7   

2.  บริษทัยงัคงเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) โดยปี 2564 บริษทั
ไดด้ าเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกคร้ังท่ี 1 และไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC แลว้ โดย  
จะมีผลการเป็นสมาชิกต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2568 

3.  เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์าก mai ไปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

 4. เดือนพฤศจิกายน บริษทัไดรั้บรางวลั SET Awards 2021 กลุ่ม  Business Excellence ประเภท Best 
Innovative Company Awards ประจ าปี 2564 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  เดือนธันวาคม บริษทัไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition (SDC) 
ประจ าปี 2564 จากสถาบนัไทยพฒัน ์

ส าหรับผลประกอบการสรุปไดด้งัน้ี 

          จากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 5 ปี บริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2564 มีรายไดท่ี้ 1,185 
ลา้นบาท และมีก าไร 127 ลา้นบาท   รายไดเ้พ่ิมข้ึน 14 % แต่ก าไรลดลงโดยมีผลมาจากสัดส่วนรายไดจ้าก
กลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงข้ึน     

 ในภาพรวมรายไดใ้นปี 2564 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้า 67% รายไดจ้ากธุรกิจ 
Trading 21% รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 11% และรายไดอ่ื้นๆ 1%   

           บริษทัมีรายไดใ้นแต่ละไตรมาสดงัน้ี  ไตรมาส 1 มีรายได้ 234 ลา้นบาท ไตรมาส 2 295 ลา้นบาท     
ไตรมาส 3 326 ลา้นบาท ไตรมาส 4 331 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอในท่ีประชุม  

           ส าหรับธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั   ในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย
หมอ้แปลงไฟฟ้าและบริการ 782.47 ลา้นบาท จ าแนกตามประเภทลูกคา้ คือหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 15% 
ขายใหภ้าคเอกชน  39% ขายไปตลาดต่างประเทศ 41% และรายไดจ้ากการบริการ 5%  
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           ปี 2564  แมบ้ริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางออ้ม   
แต่ธุรกิจหลกัของบริษทัคือธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง  ขณะท่ีรายได้จาก
โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ขนาด 8 เมกะวตัต ์สร้างรายไดใ้นปี 2564 จ านวน  133.51  ลา้นบาท ก าไร 96 ลา้นบาท    

           ส าหรับปี 2565 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างยอดขายให้เพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับ           
ผูถื้อหุน้ และพร้อมท่ีจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือมุ่งสู่ Superior Long-term Performance 
หรือการสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ผา่น 3 ธุรกิจในเครือคือ “หมอ้แปลงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล-์ EV Charger”    

 ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ียากล าบากส าหรับทุกคน ทั้งประเทศไทยและทัว่โลก   
ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  บริษทัไดฝ่้าฟันอุปสรรคดว้ยความมุ่งมัน่  ดว้ยการ
บริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ  จะพบว่าบริษทัมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน แต่ภาวะการณ์แข่งขนัดา้นราคา
ส่งผลให้ก าไรลดลง อย่างไรก็ตามบริษทัก็ยงัมีผลก าไร บริษทัพยายามลดการพ่ึงพิงลูกคา้ในประเทศ โดย
ขยายตลาดไปต่างประเทศ   รวมถึงลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า  โดยหนัไปท าธุรกิจดา้น
พลงังานอ่ืนๆ เช่น พลงังานทดแทน  พลงังานทางเลือก   เพ่ือสร้างความมัน่คงใหบ้ริษทัไดเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืน  

 ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า
มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 

 น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  (ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง)  สอบถามว่า ตน้ทุนขายท่ีสูงข้ึน เกิดจาก
สาเหตุใด  
 กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าสาเหตุท่ีตน้ทุนสูงข้ึนเกิดจาก ประการท่ี 1  เร่ืองราคาขาย เน่ืองจากเกิดการ
แข่งขนัดา้นราคาอย่างรุนแรง  บริษทัจึงตอ้งลดราคาขายลงเพ่ือให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ประการท่ี 2 
เร่ืองค่าขนส่งสินคา้ไปต่างประเทศ   

 น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อว่า เร่ืองค่าขนส่งสินคา้ไปต่างประเทศยงัส่งผลกระทบดา้น
ตน้ทุนในไตรมาส 1/2565 หรือไม่ และมีสินคา้อ่ืนท่ีมีมาร์จินสูงมาทดแทน เพ่ือใหต้น้ทุนต ่าลงหรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่  บริษทัวางกลยทุธ์ในการขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้คุณภาพ  ซ่ึงจะมีการ
แข่งขนัดา้นราคาไม่รุนแรง จะท าใหบ้ริษทัมีมาร์จินท่ีสูงข้ึน   และส าหรับค่าขนส่งสินคา้ไปต่างประเทศยงัคง
มีผลกระทบต่อตน้ทุนเลก็นอ้ยในไตรมาส 1/2565  

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ตน้ทุนสูงข้ึน มาจากราคาวตัถุดิบท่ี
สูงข้ึน เช่น เหล็กและทองแดง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า รวมถึงราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน  
ดงันั้นจะพบว่าท่ีท่านประธานบริษทัฯ ไดก้ล่าวถึง นโยบายการก าหนดกลยุทธ์การขายโดยขยายสินคา้ไป
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผลก าไรท่ีสูงกว่าในประเทศ  ท าให้ปีท่ีผ่านมาสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศสูง            
ถึง 41%   

 น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า รายไดข้องบริษทัรายไตรมาสจะเติบโตอย่างไร   และ
ถา้เร่ืองราคาวตัถุดิบยงัคงสูงข้ึน  บริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
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 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ช้ีแจงว่า  บริษทัมุ่งมัน่และตระหนกัอยู่เสมอว่าจะตอ้งวางแผนกลยุทธ์การ
ขายหรือการบริหารตน้ทุนใหบ้ริษทัมีก าไรท่ีสูงข้ึน  เช่น การเพ่ิมยอดขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศท่ีมี
ผลก าไรสูง  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  และธุรกิจเทรดด้ิง  โดยการเป็น
ตวัแทนจ าหน่าย Invertor ของหวัเวย่  และยี่หอ้ Sungrow และเป็นตวัแทนจ าหน่ายแผงโซล่าเซลล ์ ของบริษทั  
LONGi Solar จ ากดั และ บริษทั Trina Solar  จ ากดั นอกจากนั้นเม่ือเร็วๆ น้ี บริษทัไดล้งนามสัญญา 
Distributor Partner กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองชาร์จไฟฟ้ารถยนต ์ยี่หอ้ 
Wallbox  จากประเทศสเปน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะเพ่ิมยอดขายและก าไรได ้    ส าหรับเร่ืองราคาวตัถุดิบท่ี
ผนัผวนนั้น บริษทัมีแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการก าหนดราคาขายปรับตามการผนัผวนและแปรผนัของ
ราคาวตัถุดิบ  

 น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามวา่รายไดอ่ื้นๆ  จ านวน 11 ลา้นบาท เป็นรายไดม้าจากอะไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า  รายไดอ่ื้นๆ จ านวน 11 ลา้นบาทมาจากรายได้   เงินตอบแทนจากการ
ลงทุน การขายเศษซาก การขายสินทรัพย ์และการใหเ้ช่าสถานท่ี     

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม  ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2564  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทัส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวรายงานงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ได้ ช้ีแจงว่า  ผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินของบริษทัแลว้ ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One 
Report ประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) ก่อน
การประชุม หนา้ 97-170 และไดก้ล่าวสรุปงบการเงินในปีท่ีผา่นมาของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี   

         งบก าไรขาดทุน 
งบการเงินรวม  งบการเงินรวม(หน่วย:ลา้นบาท) 
     2564                                   2563 

รายไดร้วม                                                  1,185.03 1,037.24  
ตน้ทุนขายและบริการ                                  878.37 706.46 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร             145.47 146.50 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 127.22 157.53 
ก าไรต่อหุน้(บาท) 0.38 0.46 
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                      งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
งบการเงินรวม           งบการเงินรวม(หน่วย:ลา้นบาท) 
          2564             2563 

ลูกหน้ีการคา้                                     160.14                        182.08 

สินทรัพยร์วม                                              1,986.93                               1,935.66 

เงินกูร้ะยะสั้น                                                          0                                          0 

เจา้หน้ีการคา้                                                   141.22                               117.40  

หน้ีสินรวม 250.97           243.48 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 181.89 141.72 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,735.96 1,692.19 

อตัราส่วนทางการเงนิประจ าปี 2564 

อตัราก าไรขั้นตน้ 25.05% 

อตัราก าไรสุทธิ 10.74% 

อตัราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย ์ 6.49% 

อตัราส่วนตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 7.42% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน 0.14 เท่า 

จากงบการเงินท่ีน าเสนอ ก าไรปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 19  ตามท่ีเรียนแจง้ไป
ขา้งตน้ว่า มีผลมาจากสัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป และการแข่งขนัดา้นราคา  ลูกหน้ีการคา้ 
ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีการบริหารจดัการเร่ืองลูกหน้ีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 ปี 2564 บริษทัมีการบริหารจดัการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงท าใหบ้ริษทัไม่มี
เงินกูร้ะยะสั้นและเงินกูร้ะยะยาว ส าหรับเจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึน 20% เน่ืองจากมีการปรับปรุงเง่ือนไขการจ่าย
ช าระหน้ีและการเจรจาขอสินเช่ือ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปล่อยสินเช่ือกบัลูกคา้ 

 นายณัฐพล ลีลาวฒันานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 ร่วมกบั
ฝ่ายบริหารและผูส้อบบัญชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอครบถว้นและเช่ือถือไดใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

   ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้ ซกัถามดงัน้ี 
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   น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามวา่  บริษทัขายแผงโซล่าเซลลใ์หก้บัภาคเอกชนหรือภาคราชการ  
และยอดขายของแผงโซล่าเซลลปี์ 2565 จะสูงกวา่ปี 2564 หรือไม่  
  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า  บริษทัจ าหน่ายแผงโซล่าเซลลใ์หก้บัลูกคา้ภาคเอกชนเท่านั้น  ส าหรับ
ยอดขายในปี 2565 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองอยา่งแน่นอน 

   น.ส. ลดัดา ฐิติเกียรติพงษ์  (ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ)  สอบถามว่า แนวคิดในการจดัการเงินลงทุน
ชั่วคราวปี 2564 เป็นอย่างไร และการฝากเงินในบญัชีกระแสรายวนัให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนใน
กองทุนเปิดในอตัราเท่าไร 

      กรรมการผูจ้ดัการ  ช้ีแจงว่า เดิมบริษทัไดล้งทุนในกองทุนเปิด มีผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี ประมาณ 
0.47% แต่เป็นท่ีทราบกนัว่าอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุนในกองทุนเปิดลดลงเน่ืองจากผลกระทบของ
สถานการณ์โควิด-19 ท าใหใ้นช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 อตัราผลตอบแทนในกองทุนดงักล่าวลดลงเหลือ
ประมาณ 0.10% บริษทัไดพิ้จารณาการลงทุนในเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนัท่ีมีความ
แน่นอนกว่าลงทุนในกองทุนเปิด ขณะนั้นไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย   เงินฝากออมทรัพย ์ท่ี 0.40%  และเงินฝาก
กระแสรายวนั ท่ี 0.35% 

     น.ส. ลดัดา ฐิติเกียรติพงษ ์ สอบถามต่อวา่ รายละเอียดและเหตุผล การตั้งการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นอยา่งไร 

           กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า การค านวณการดอ้ยค่าเงินลงทุนในปี 2564 บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 12.64 ลา้นบาท โดยค านวณจากมูลค่า ของ Enterprise Value ณ 31 
ธนัวาคม 2564 ดว้ย Portion 49.98%   ในปี 2562 บริษทัไดบ้นัทึกส ารองการดอ้ยค่าจากการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้ืม
ไวเ้ตม็จ านวน 10.90 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2564 ไดมี้การเพ่ิมทุนเป็น 40 ลา้นบาท เพ่ือลงทุนในโครงการสถานี
อดัประจุไฟฟ้า และช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย จึงกลบัรายการจาก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้ืมเป็น ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม เต็มจ านวน 10.90 ลา้นบาท สามารถแสดงรายละเอียดการค านวณค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดด้งัน้ี 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม(Enterprise Value)                12.64  ลา้นบาท 
      หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม ยกมาตน้ปี               (0.50) ลา้นบาท 
 ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ระหวา่งปี)  12.14 ลา้นบาท 

           น.ส. ลดัดา ฐิติเกียรติพงษ ์ สอบถามเพ่ิมเติมอีกวา่ บริษทัมีเป้าหมายการส ารองเงินส ารองตามกฎหมาย
อยา่งไร 
           กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า  ปัจจุบนับริษทัตั้งส ารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้คือ 
ส ารองจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  34,109,256 บาทตามท่ี
ปรากฎอยูใ่นรายงาน 56-1 One Report หนา้ 102 

           น.ส. ลดัดา ฐิติเกียรติพงษ ์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษทั คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ ากดั (QTCGP)       
ลดทุนจดทะเบียนจาก 700 ลา้นบาท เป็น 560 ลา้นบาท สาเหตุของการลดทุนเกิดจากอะไร 
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           กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่  เน่ืองจาก QTCGP มีผลขาดทุนสะสม  จึงด าเนินการลดทุนเพ่ือลา้งขาดทุน
สะสม  เพ่ือให ้QTCGP สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได ้ 

           ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่การขาดทุนสะสมของ QTCGP เกิดจากการประเมินการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ี QTCGP ไดล้งทุนใน บริษทั คิว โซลาร์วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นการขาดทุนสะสมในทาง
บัญชี  เม่ือ QTCGP มีผลก าไรจากผลการด าเนินงานในปีนั้น จะไม่สามารถปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้                
จึงด าเนินการลดทุนเพ่ือลา้งขาดทุนสะสม   อนัจะเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 

           เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม  ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

        เห็นดว้ย จ านวน              212,049,563 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน                   0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
 งดออกเสียง จ านวน                             0 เสียง   
 บตัรเสีย จ านวน                          0 เสียง   

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
5,000  หุน้ ท าใหมี้จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 72  ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งส้ิน  212,049,563 หุน้ 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายศุภศานต ์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย กล่าวช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี  
นายศุภศานต ์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดก้ล่าวรายงานว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัอาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้
โดยจะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 49 และ ขอ้ 50 ก าหนดให ้ 

 1)   ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  

 2)   บริษทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
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          ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  

          10  ของทุนจดทะเบียน                   

     3)   การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด 

           ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท               
(ยี่สิบสตางค์) ส าหรับหุ้นจ านวน 341,092,557 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดลา้น
สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนัห้าร้อยสิบเอด็บาทส่ีสิบสตางค์)โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ตามท่ีน าเสนอ 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีบญัชี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท    (ยี่สิบสตางค์) ส าหรับหุน้จ านวน 341,092,557 หุน้ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนัหา้ร้อยสิบเอด็บาทส่ีสิบ
สตางค์)โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

        เห็นดว้ย จ านวน   212,049,563 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน                   0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
 งดออกเสียง จ านวน                             0 เสียง   
 บตัรเสีย จ านวน                          0 เสียง   

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   

นายศุภศานต ์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้ท่ีประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงไดเ้รียนเชิญ ดร. กมล ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน 
และนายปรีดี งามสันติกุล ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมในวนัน้ี  รอดา้น
นอกหอ้งประชุม 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายนรชิต   สิงหเสนี  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทั    
ภิบาล เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  

นายนรชิต   สิงหเสนี  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดก้ล่าวรายงานโดย
สรุปดงัน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
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คิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการ
คนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. ดร. กมล ตรรกบุตร  ต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล,  
                                                              กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายพูลพิพฒัน ์  ตนัธนสิน          ต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล,  
                                                              และกรรมการ 

3. นายปรีดี งามสนัติกุล           ต าแหน่งกรรมการ  

4.    นายไพโรจน ์  บุญป้ัน                ต าแหน่งกรรมการ 

ทั้ งน้ี นายไพโรจน์  บุญป้ัน  แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ 
บรรษทัภิบาล ใหแ้ต่งตั้ง ดร. กมล  ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒัน ์ตนัธนสิน และนายปรีดี งามสันติกุล  กรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  โดยกรรมการบริษทัจะมีจ านวนทั้งส้ิน 
11 ท่าน 

บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นการล่วงหนา้ 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการผูมี้รายช่ือดงักล่าวขา้งตน้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
3 ของหนงัสือเชิญประชุม 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแต่งตั้ง ดร. กมล  ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน และ
นายปรีดี งามสันติกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
(1)  ดร. กมล ตรรกบุตร 

เห็นดว้ยจ านวน      212,049,563 เสียง       คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน                       0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียงจ านวน          0 เสียง 
บตัรเสีย                         0 เสียง  

(2)     นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน  
เห็นดว้ยจ านวน                                 212,049,563 เสียง       คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ไม่เห็นดว้ยจ านวน           0 เสียง       คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียงจ านวน           0 เสียง 
บตัรเสีย            0 เสียง  

(3)    นายปรีดี  งามสนัติกลุ  
เห็นดว้ยจ านวน        212,049,563  เสียง         คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน                                       0  เสียง         คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียงจ านวน                                       0  เสียง 
บตัรเสีย             0  เสียง  

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิ
บาล เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี ดงัน้ี  
นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการสรรหาฯ ช้ีแจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัก าหนดใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงหลกัเกณฑ์จะเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั การ
ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ  และบริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไว้
อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่
ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการได้  และช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
กรรมการบริษทัมีภาระหน้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัมีการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึน และบริษทัก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนเดิมเป็นเวลา 4 ปีมาแลว้ จึงเห็นควรใหมี้การปรับเพ่ิมค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ
และของกรรมการ ส าหรับค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายปีให้คงอตัราเดียวกับค่าเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนรายปีของปี 2564   โดยเสนอการจ่ายค่าเบ้ียประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี 
ดงัน้ี 

รายการ 2564  2565 ปีที่เสนอ เทียบกบัปี 2564 

เบีย้ประชุม (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการบริษทั  20,000 20,000 คงเดมิ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 

 
15,000 

 
15,000 

 
คงเดมิ 

กรรมการบริษทั 15,000 15,000 คงเดมิ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

10,000 10,000 คงเดมิ 
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ค่าตอบแทนรายเดือน 2564  2565 ปีที่เสนอ เทียบกบัปี 2564 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 25,000 30,000 เพิม่ขึน้ 5,000 
กรรมการบริษทั 20,000 25,000 เพิม่ขึน้ 5,000 

ค่าตอบแทนรายปี จ่ายไม่เกิน 6 ลา้นบาท จ่ายไม่เกิน 6 ลา้นบาท คงเดมิ 

บริษทัจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

ภายหลงัการช้ีแจง   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏว่าไม่
มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2565  ในรูปของค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี โดยมี
รายละเอียดตามท่ีช้ีแจงดงักล่าว 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ส าหรับปี  2565  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

                เห็นดว้ยจ านวน  212,049,563 เสียง               คิดเป็นร้อยละ  100.00 
          ไม่เห็นดว้ยจ านวน                                 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

                                       งดออกเสียงจ านวน      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
                                       บตัรเสีย       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 7       พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัฐพล ลีลาวฒันานนัท ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ล่าวช้ีแจงใน
วาระน้ี  

นายณัฐพล ลีลาวฒันานนัท ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริษทัไดใ้ชบ้ริการการตรวจสอบ
บญัชี จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปี 2564 โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 14) ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 
7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่   
บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
อยา่งไรกต็ามบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือ
พน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นเสนอให้ บริษทัเปล่ียนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2565 
เน่ืองจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไดใ้หบ้ริการบริษทัมาแลว้เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้
มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีอ่ืน เพ่ือจะไดรั้บค าแนะน าและขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ในการ
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จดัรายงานทางการเงิน จึงเสนอให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นหน่ึงในส่ีบริษทัผูต้รวจสอบบัญชีชั้นน าของโลกและเป็นท่ียอมรับในสายงานการ
ตรวจสอบบญัชี และมีผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ส าหรับบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
(SET) รวมถึงเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีเครือข่ายทัว่โลกท่ีจะใหค้วามมัน่ใจแก่ บริษทัรวมถึงผูถื้อหุน้และ
นกัลงทุน ใหมี้ความเช่ือมัน่ในการจดัท ารายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐานสากล โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ
นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือนางสาว
เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014  แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2565  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 1,600,000  บาทต่อปี 
โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   

ทั้งน้ี   ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั  ผูบ้ริหาร 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ภายหลงัการช้ีแจง   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏวา่
ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชี 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายช่ือท่ีเสนอ และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน        212,049,563 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน            0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียงจ านวน                          0 เสียง     
บตัรเสีย                          0 เสียง 

วาระที่ 8    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

                  ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเดน็ต่างๆ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

    น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามวา่ บริษทัตั้งงบการลงทุนประจ าปี 2565 ไวเ้ท่าไร  และมุ่งเนน้การ
ลงทุนทางดา้นใด 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการลงทุน โดยแต่ละโครงการจะตอ้งมี
อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return(IRR)) ไม่ต ่ากวา่ 10  %  
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  น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อวา่ บริษทัมีแผนร่วมกบัการไฟฟ้าในการด าเนินการเร่ือง EV 
Charger อยา่งไร และสินคา้น าเขา้จากประเทศใด  

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ปี 2565 บริษทัก าหนดเป้าหมายจ านวน 3 เร่ือง คือ  เร่ืองท่ี 1 บริษทั
จะตอ้งติดตั้งสถานี EV Charger ใหไ้ด ้5 สถานี โดยใช ้EV Charger ยี่หอ้ Costel ของประเทศเกาหลีใต ้ เร่ืองท่ี 2
เร่ืองเซ็นสญัญาเคร่ืองชาร์จกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือยี่หอ้ Wallbox จากประเทศสเปน  เร่ืองท่ี 3 
อนาคตสถานี EV Charger มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างแน่นอน ซ่ึงจะส่งผลใหห้มอ้แปลงไฟฟ้าและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผงโซล่าเซลล ์ และ อินเวอร์เตอร์ เติบโตข้ึนตามไปดว้ย  เน่ืองจากในแต่ละ
สถานีจะตอ้งติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีบริษทัมีจ าหน่ายอยูด่ว้ย 

   น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อวา่การติดตั้ง EV Charger จะติดตั้งเป็นสถานีในป้ัมน ้ามนั หรือตั้ง
เป็นสถานี EV Charger แยกออกมาตั้งแบบเด่ียว  และการซ้ือรถ EV  จะมีการแถมตวั Charge มาให ้   ดงันั้นจึง
ไม่น่ามีความจ าเป็นตอ้งซ้ืออุปกรณ์ Charge เพ่ิม  

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า  อนาคตอาจไม่มีการแถมอุปกรณ์ Charge มาให ้ เน่ืองจากระบบการ 
Charge  ไฟแต่ละประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตรถ EV มีระบบและมาตรฐานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั   ส าหรับสถานี EV 
Charger  ตามโครงการของบริษทั จะอยูใ่นป้ัมน ้ามนัทั้ง 5 สถานี  ซ่ึงสถานีแรกท่ีจะติดตั้ง EV Charger อยู่ท่ีแสม
ด า ในป้ัมน ้ามนับางจาก โดยการเช่าพ้ืนท่ี ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง Download Application  ก่อนจึงจะใชบ้ริการ
ได ้เน่ืองจากการเกบ็ค่าบริการจะเกบ็ผา่น Application 

    น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อวา่ โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ทางรัฐบาลใหก้าร
สนบัสนุนบา้งหรือไม่ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  ขณะน้ีทางรัฐบาลยงัไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน 

   น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อวา่  โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ใชเ้งินลงทุนสูง  บริษทัมี   
ผูร่้วมลงทุนหรือไม่ 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  โครงการน้ี บริษทัลงทุนผา่นบริษทัร่วมทุน คือบริษทั พีพีดบับลิวอี 
จ ากดั โดยร่วมทุนกบับริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

   น.ส. ลดัดา ฐิติเกียรติพงษ ์ สอบถามวา่  โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ตามคอนโด เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี
บริษทัใหค้วามสนใจหรือไม่ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั ไดแ้ก่  คอนโด, สนามกอลฟ์ และ
ศูนยก์ารคา้ รวมถึงสถานท่ีจอดพกัของรถแท็กซ่ีทุกแห่ง  

 ดร. กมล ตรรกบุตร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  ปัจจุบนัน้ี ประเทศไทยพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์อีก 70 เปอร์เซ็นตเ์ป็นของ
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายในประเทศ (Independent Power Producer: IPP), ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small 
Power Producer: SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก VSPP (Very Small Power Producer)  ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน   ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง การขยายรางรถไฟฟ้าใน 
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กรุงเทพมหานคร  ตามท่ีแจง้ไปเบ้ืองตน้ว่า  การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใชก๊้าซธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัไดล้ดนอ้ยลง
ไปเร่ือย ๆ  ต่อไปในอนาคตค่าไฟฟ้าจะมีแนวโนม้สูงข้ึน  ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิม  เพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามความตอ้งการ   ส าหรับเร่ือง EV Charger บริษทัไดศึ้กษาและวิเคราะห์แลว้ว่า
แนวโนม้การใชร้ถ EV จะมีปริมาณมากข้ึนดว้ยเหตุผลว่าค่าใชจ่้ายถูกกว่าการใชน้ ้ ามนั และเป็นการช่วยลด
มลพิษและภาวะโลกร้อนดว้ย  

 น.ส. เจนเนตร  เมธาวีวินิจ  สอบถามต่อวา่ การติดตั้ง EV Charger 1 สถานีใชเ้งินลงทุนเท่าไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าสถานี EV Charger ท่ีบริษทัติดตั้งเป็นแบบ Fast Charge คือใชเ้วลา Charge 
ประมาณ 15-30 นาที แต่ส าหรับสถานีท่ีติดตั้งท่ีคอนโดหรือศูนยก์ารคา้นั้นจะเป็นแบบ Normal Charge 
ระยะเวลาการ Charge ประมาณ 5-8 ชัว่โมง  ดงันั้นการลงทุนข้ึนอยู่กบัจ านวนรถ EV  ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี       
ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีแผนการลงทุน 5 สถานี ใชง้บประมาณไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละ
เวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และกล่าวปิดประชุม 

 

                  ปิดประชุมเวลา 15.50  น. 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 
 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์  

 

ลงช่ือ                    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 (นางสาวภคณฏัฐ ์ ตั้งตระกลู)  

 


