รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ของ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565
ณ ห้ องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์
โฟร์ วงิ ส์ คอนเวนชั่น กรุ งเทพมหานคร
............................................................
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม แถลงว่าจานวนผูถ้ ือหุ น้ ณ วัน
รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้ น 3,551ราย รวมจานวนหุ น้ ที่
ถือ 341,092,557 หุน้
ในการประชุมวันนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 9 ราย รวมจานวนหุ น้ ได้ 58,371,655 หุ น้ และ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจานวน 62 ราย รวมจานวนหุ น้ ได้ 153,672,908 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่รับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น จานวน 71 ราย นับจานวนหุ น้ ได้ท้ งั สิ้ น 212,044,563 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 62.1663 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (หุ น้ ของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 341,092,557 หุ น้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และขอเปิ ดการประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุ ้นประจ าปี 2565 ก่ อนเริ่ มประชุ มตามวาระ ได้กล่ า วแนะน า
คณะกรรมการบริ ษทั รวม 11 ท่าน และคณะผูบ้ ริ หารรวม 3 ท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้ าประชุม
1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
3. นายนรชิต
สิ งหเสนี
4. ดร. กมล

ตรรกบุตร

5. นางวสรา
โชติธรรมรัตน์
6. นายปรี ดี
งามสันติกลุ
7. นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น
8. นายเรื องชัย

กฤษณเกรี ยงไกร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหากาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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9. นายสุ รช
ล่าซา
กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
10. ดร. อภิชาติ สระมูล
กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
11. นายพรเทพ ปันยารชุน
กรรมการ(ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 91.67 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล
2. นางสาวบุญพา
รุ ดดิษฐ์
3. นางสาวกอบเพ็ชร ชูเพิ่มพร

เลขานุการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์
2. นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ
3. นางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน
4. นายศุภศานต์ สระทองโฉม

ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ซี เอ็มที จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ซี เอ็มที จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ซี เอ็มที จากัด

เริ่มการประชุม
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึ กษากฎหมาย
กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ ม
แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามก่ อน แล้วจึ งจะให้มีการลงมติ สาหรับวาระนั้น ๆ กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่ อและนามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วย
ตนเองหรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ใดที่ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ตอนลงทะเบี ยน และส่ งคื นให้กบั เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงขอให้ยกมือ
ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บตามลาดับ
4. ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2
ประเภท ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ได้แก่
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5.1 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนได้แก่
วาระ 3,4,5 และ 7 ซึ่ งบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
5.2 วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่ งบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเสี ยงของ ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสี ยงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
6 . บริ ษทั จะไม่นาบัตรเสี ยมาเป็ นฐานในการนับคะแนนเสี ยง ยกเว้นวาระที่ 6 จะนามารวมคานวณเป็ นฐานใน
การนับคะแนนเสี ยงด้วย
7. การลงมติ ในวาระใดถ้า ไม่มีผูใ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิ ดเห็นเป็ นอย่างอื่ น ให้ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
8. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องกันตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถส่ งคืนให้เจ้าหน้าที่หลัง
เลิกประชุมฯ แล้ว กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ยเช่นกัน
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู ถ้ ื อหุ ้น ซัก ถาม เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งดัง กล่ า ว เมื่ อไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น
ซักถาม ประธานฯ จึงขอเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อาสาทา
หน้าที่ เป็ นสักขี พ ยานในการนับคะแนนในครั้ งนี้ ประธานฯ จึ งเรี ย นเชิ ญ นางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน ที่ ปรึ กษา
กฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ซี เอ็มที จากัด เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุม และได้มอบหมายให้นายศุภศานต์ สระทองโฉม เป็ นผูก้ ล่าวนาเสนอวาระการ
ประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ ปรึ กษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณารับทราบรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตาม
มติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และได้นาขึ้ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่ อเปิ ดเผยแก่
ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไข โดยมีสาเนารายงานการประชุมที่ได้
จัด ส่ งให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นทุ กคนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว ตามรายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบท้า ย
หนังสื อเชิญประชุมสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 (หน้า 9-21)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มซักถามหรื อเสนอข้อคิ ดเห็ น ปรากฏว่า ไม่มีผูใ้ ดซักถาม จึ งเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายเรื องชัย กฤษณเกรี ยงไกร กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวสรุ ปผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในรอบปี 2564 ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเรื องชัย กฤษณเกรี ยงไกร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวสรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี
2564 ดังนี้
1. บริ ษทั ยังคงได้รับการประเมินผลคะแนน CG SCORECARD จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดี เลิศ และ
ผลการประเมิ น การจัด ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ได้รั บ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน จากสมาคมส่ ง เสริ ม
ผูล้ งทุนไทยติดต่อกันเป็ นปี ที่ 7
2. บริ ษทั ยังคงเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยปี 2564 บริ ษทั
ได้ดาเนิ นการต่ออายุการเป็ นสมาชิ กครั้งที่ 1 และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC แล้ว โดย
จะมีผลการเป็ นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
3. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ได้ยา้ ยหลักทรัพย์จาก mai ไปซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณู ปโภค
4. เดื อนพฤศจิ กายน บริ ษทั ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม Business Excellence ประเภท Best
Innovative Company Awards ประจาปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. เดื อนธันวาคม บริ ษทั ได้รับรางวัลประกาศเกี ยรติ คุณ Sustainability Disclosure Recognition (SDC)
ประจาปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์
สาหรับผลประกอบการสรุ ปได้ดงั นี้
จากผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 5 ปี บริ ษทั มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2564 มีรายได้ที่ 1,185
ล้านบาท และมีกาไร 127 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้ น 14 % แต่กาไรลดลงโดยมีผลมาจากสัดส่ วนรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น
ในภาพรวมรายได้ในปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้ า 67% รายได้จากธุ รกิ จ
Trading 21% รายได้จากการขายไฟฟ้า 11% และรายได้อื่นๆ 1%
บริ ษทั มีรายได้ในแต่ ละไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มี รายได้ 234 ล้านบาท ไตรมาส 2 295 ล้านบาท
ไตรมาส 3 326 ล้านบาท ไตรมาส 4 331 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นาเสนอในที่ประชุม
สาหรับธุ รกิจหม้อแปลงไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากการขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าและบริ การ 782.47 ล้านบาท จาแนกตามประเภทลูกค้า คือหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 15%
ขายให้ภาคเอกชน 39% ขายไปตลาดต่างประเทศ 41% และรายได้จากการบริ การ 5%
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ปี 2564 แม้บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่ ธุร กิ จหลักของบริ ษ ทั คื อ ธุ ร กิ จหม้อแปลงไฟฟ้ า ก็ส ามารถเติ บโตได้อย่า งต่ อเนื่ อง ขณะที่ ร ายได้จาก
โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ขนาด 8 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ในปี 2564 จานวน 133.51 ล้านบาท กาไร 96 ล้านบาท
สาหรั บปี 2565 บริ ษ ทั ยังคงมุ่ งมัน่ ที่ จะสร้ า งยอดขายให้เพิ่ มมากขึ้ น เพื่ อสร้ างผลตอบแทนให้กับ
ผูถ้ ือหุ น้ และพร้อมที่ จะดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ เชิ งรุ ก เพื่อมุ่งสู่ Superior Long-term Performance
หรื อการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ผ่าน 3 ธุรกิจในเครื อคือ “หม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล์- EV Charger”
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติ มว่า ปี ที่ ผา่ นมาเป็ นปี ที่ยากลาบากสาหรับทุกคน ทั้งประเทศไทยและทัว่ โลก
ที่ตอ้ งเผชิ ญกับการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 บริ ษทั ได้ฝ่าฟั นอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่ ด้วยการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จะพบว่าบริ ษทั มี รายได้ที่เพิ่ มขึ้ น แต่ ภาวะการณ์ แข่ งขันด้านราคา
ส่ งผลให้กาไรลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ก็ยงั มีผลกาไร บริ ษทั พยายามลดการพึ่ งพิงลูกค้าในประเทศ โดย
ขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมถึงลดการพึ่งพิงรายได้จากธุ รกิจหม้อแปลงไฟฟ้ า โดยหันไปทาธุ รกิ จด้าน
พลังงานอื่นๆ เช่น พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความมัน่ คงให้บริ ษทั ได้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ (ผูถ้ ือหุ น้ มาประชุ มด้วยตนเอง) สอบถามว่า ต้นทุนขายที่สูงขึ้น เกิ ดจาก
สาเหตุใด
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่าสาเหตุที่ตน้ ทุนสู งขึ้นเกิดจาก ประการที่ 1 เรื่ องราคาขาย เนื่ องจากเกิดการ
แข่งขันด้านราคาอย่างรุ นแรง บริ ษทั จึ งต้องลดราคาขายลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ประการที่ 2
เรื่ องค่าขนส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศ
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่า เรื่ องค่าขนส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศยังส่ งผลกระทบด้าน
ต้นทุนในไตรมาส 1/2565 หรื อไม่ และมีสินค้าอื่นที่มีมาร์จินสู งมาทดแทน เพื่อให้ตน้ ทุนต่าลงหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า บริ ษทั วางกลยุทธ์ในการขายสิ นค้าในกลุ่มลูกค้าที่เน้นคุณภาพ ซึ่ งจะมีการ
แข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง จะทาให้บริ ษทั มีมาร์จินที่สูงขึ้น และสาหรับค่าขนส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศยังคง
มีผลกระทบต่อต้นทุนเล็กน้อยในไตรมาส 1/2565
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า ปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลให้ตน้ ทุนสู งขึ้ น มาจากราคาวัตถุดิบที่
สู งขึ้ น เช่ น เหล็กและทองแดง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า รวมถึงราคาน้ ามันที่ สูงขึ้ น
ดังนั้นจะพบว่าที่ ท่านประธานบริ ษทั ฯ ได้กล่าวถึง นโยบายการกาหนดกลยุทธ์การขายโดยขยายสิ นค้าไป
ต่ า งประเทศ ซึ่ งมี ผ ลก าไรที่ สู งกว่า ในประเทศ ท าให้ปีที่ ผ่า นมาสัด ส่ วนการส่ ง ออกไปต่ า งประเทศสู ง
ถึง 41%
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ของบริ ษทั รายไตรมาสจะเติบโตอย่างไร และ
ถ้าเรื่ องราคาวัตถุดิบยังคงสู งขึ้น บริ ษทั มีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงว่า บริ ษทั มุ่งมัน่ และตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องวางแผนกลยุทธ์การ
ขายหรื อการบริ หารต้นทุนให้บริ ษทั มี กาไรที่สูงขึ้น เช่น การเพิ่มยอดขายสิ นค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มี
ผลกาไรสู ง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี ธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ และธุ รกิ จเทรดดิ้ ง โดยการเป็ น
ตัวแทนจาหน่าย Invertor ของหัวเว่ย และยี่หอ้ Sungrow และเป็ นตัวแทนจาหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ของบริ ษทั
LONGi Solar จากัด และ บริ ษทั Trina Solar จากัด นอกจากนั้นเมื่อเร็ วๆ นี้ บริ ษทั ได้ลงนามสัญญา
Distributor Partner กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องชาร์ จไฟฟ้ ารถยนต์ ยี่หอ้
Wallbox จากประเทศสเปน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่จะเพิ่มยอดขายและกาไรได้ สาหรับเรื่ องราคาวัตถุดิบที่
ผันผวนนั้น บริ ษทั มีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการกาหนดราคาขายปรับตามการผันผวนและแปรผันของ
ราคาวัตถุดิบ
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามว่ารายได้อื่นๆ จานวน 11 ล้านบาท เป็ นรายได้มาจากอะไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่า รายได้อื่นๆ จานวน 11 ล้านบาทมาจากรายได้ เงิ นตอบแทนจากการ
ลงทุน การขายเศษซาก การขายสิ นทรัพย์ และการให้เช่าสถานที่
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ประจาปี 2564 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเรื องชัย กฤษณเกรี ยงไกร กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวรายงานงบการเงิ นของ
บริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายเรื องชั ย กฤษณเกรี ยงไกร ได้ ช้ ี แจงว่ า ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท ได้ต รวจสอบรั บ รอง และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริ ษทั แล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One
Report ประจาปี 2564 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) ก่อน
การประชุม หน้า 97-170 และได้กล่าวสรุ ปงบการเงินในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบดังนี้
งบกาไรขาดทุน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท)
2564
2563
รายได้รวม
1,185.03
1,037.24
ต้นทุนขายและบริ การ
878.37
706.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
145.47
146.50
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
127.22
157.53
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.38
0.46
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
2564
160.14

งบการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท)
2563
182.08

สิ นทรัพย์รวม

1,986.93

1,935.66

เงินกูร้ ะยะสั้น

0

0

เจ้าหนี้การค้า

141.22

117.40

หนี้สินรวม

250.97

243.48

กาไร(ขาดทุน)สะสม

181.89

141.72

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,735.96

1,692.19

อัตราส่ วนทางการเงินประจาปี 2564
อัตรากาไรขั้นต้น

25.05%

อัตรากาไรสุ ทธิ

10.74%

อัตราส่ วนตอบแทนจากสิ นทรัพย์

6.49%

อัตราส่ วนตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้

7.42%

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของทุน

0.14 เท่า

จากงบการเงิ นที่ นาเสนอ กาไรปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิ ดเป็ นร้ อยละ 19 ตามที่ เรี ยนแจ้งไป
ข้างต้นว่า มีผลมาจากสัดส่ วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการแข่งขันด้านราคา ลูกหนี้ การค้า
ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั มีการบริ หารจัดการเรื่ องลูกหนี้ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ปี 2564 บริ ษทั มีการบริ หารจัดการเงิ นสดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจึ งทาให้บริ ษทั ไม่มี
เงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูร้ ะยะยาว สาหรับเจ้าหนี้ การค้า เพิ่มขึ้น 20% เนื่ องจากมีการปรับปรุ งเงื่อนไขการจ่าย
ชาระหนี้และการเจรจาขอสิ นเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสิ นเชื่อกับลูกค้า
นายณั ฐ พล ลี ล าวัฒ นานัน ท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 ร่ วมกับ
ฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้ นอย่างถูกต้อ งตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่ อถือได้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามดังนี้
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น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามว่า บริ ษทั ขายแผงโซล่าเซลล์ให้กบั ภาคเอกชนหรื อภาคราชการ
และยอดขายของแผงโซล่าเซลล์ปี 2565 จะสู งกว่าปี 2564 หรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่า บริ ษทั จาหน่ ายแผงโซล่าเซลล์ให้กบั ลูกค้าภาคเอกชนเท่านั้น สาหรับ
ยอดขายในปี 2565 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน
น.ส. ลัดดา ฐิ ติเกี ยรติ พงษ์ (ผูถ้ ื อหุ ้นรับมอบฉันทะ) สอบถามว่า แนวคิ ดในการจัดการเงิ นลงทุ น
ชั่วคราวปี 2564 เป็ นอย่างไร และการฝากเงิ นในบัญชี กระแสรายวันให้ผลตอบแทนสู งกว่าการลงทุ นใน
กองทุนเปิ ดในอัตราเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่า เดิ มบริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนเปิ ด มีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ประมาณ
0.47% แต่เป็ นที่ ทราบกันว่าอัตราผลตอบแทนของเงิ นลงทุนในกองทุ นเปิ ดลดลงเนื่ องจากผลกระทบของ
สถานการณ์โควิด-19 ทาให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 อัตราผลตอบแทนในกองทุนดังกล่าวลดลงเหลือ
ประมาณ 0.10% บริ ษทั ได้พิ จารณาการลงทุ นในเงิ นฝากประเภทออมทรั พ ย์และกระแสรายวันที่ มีความ
แน่นอนกว่าลงทุนในกองทุนเปิ ด ขณะนั้นได้รับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ที่ 0.40% และเงินฝาก
กระแสรายวัน ที่ 0.35%
น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามต่อว่า รายละเอียดและเหตุผล การตั้งการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเป็ นอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่า การคานวณการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2564 บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อย
ค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม จานวน 12.64 ล้านบาท โดยคานวณจากมูลค่ า ของ Enterprise Value ณ 31
ธันวาคม 2564 ด้วย Portion 49.98% ในปี 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกสารองการด้อยค่าจากการด้อยค่าเงินให้กยู้ ืม
ไว้เต็มจานวน 10.90 ล้านบาท ต่อมาในปี 2564 ได้มีการเพิ่มทุนเป็ น 40 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า และชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย จึงกลับรายการจาก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กยู้ ืมเป็ น ค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เต็มจานวน 10.90 ล้านบาท สามารถแสดงรายละเอียดการคานวณค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมได้ดงั นี้
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม(Enterprise Value)
12.64 ล้านบาท
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ยกมาต้นปี
(0.50) ล้านบาท
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ระหว่างปี )
12.14 ล้านบาท
น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริ ษทั มีเป้าหมายการสารองเงินสารองตามกฎหมาย
อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ตั้งสารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้วคื อ
สารองจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งคิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 34,109,256 บาทตามที่
ปรากฎอยูใ่ นรายงาน 56-1 One Report หน้า 102
น.ส. ลัดดา ฐิ ติเกี ยรติ พงษ์ สอบถามเพิ่ มเติ มว่า บริ ษทั คิ วที ซี โกลบอลเพาเวอร์ จากัด (QTCGP)
ลดทุนจดทะเบียนจาก 700 ล้านบาท เป็ น 560 ล้านบาท สาเหตุของการลดทุนเกิดจากอะไร
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กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า เนื่องจาก QTCGP มีผลขาดทุนสะสม จึงดาเนิ นการลดทุนเพื่อล้างขาดทุน
สะสม เพื่อให้ QTCGP สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขาดทุนสะสมของ QTCGP เกิดจากการประเมินการ
ด้อยค่าของเงิ นลงทุนที่ QTCGP ได้ลงทุนใน บริ ษทั คิ ว โซลาร์ วนั จากัด ซึ่ งเป็ นการขาดทุนสะสมในทาง
บัญ ชี เมื่ อ QTCGP มี ผ ลก าไรจากผลการด าเนิ น งานในปี นั้น จะไม่ ส ามารถปั น ผลให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้
จึงดาเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
เมื่ อไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธานฯ จึ งได้เสนอให้ที่ประชุ ม พิ จารณาและอนุ มตั ิ งบการเงิ นของบริ ษ ทั
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสี ยง จานวน
บัตรเสี ย จานวน

212,049,563
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 ราย นับจานวนหุ น้ ได้
5,000 หุน้ ทาให้มีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าร่ วมประชุมรวมทั้งสิ้ น 72 ราย รวมเป็ นจานวนหุ น้
ทั้งสิ้ น 212,049,563 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึ กษากฎหมาย กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะของกิ จการภายหลังหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคล และการ
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั อาจกาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ กาหนดไว้ได้
โดยจะขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิ น ภาวะเศรษฐกิ จ และความจาเป็ นในการใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริ หารกิจการและการขยายธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 49 และ ข้อ 50 กาหนดให้
1) ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี
2) บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
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ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.20 บาท
(ยี่สิบสตางค์) สาหรับหุ ้นจานวน 341,092,557 หุ น้ รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 68,218,511.40 บาท (หกสิ บแปดล้าน
สองแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิ บเอ็ดบาทสี่ สิบสตางค์ )โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ในวันที่ 12 เมษายน 2565 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2565
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถาม จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่นาเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสาหรับปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สาหรับหุ น้ จานวน 341,092,557 หุ น้
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 68,218,511.40 บาท (หกสิ บแปดล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิ บเอ็ดบาทสี่ สิบ
สตางค์)โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล ในวันที่ 12 เมษายน 2565 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสี ยง จานวน
บัตรเสี ย จานวน
วาระที่ 5

212,049,563
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเพื่ อให้ที่ ประชุ ม สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้อย่ า งเต็ม ที่ และการ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสยุติธรรม จึงได้เรี ยนเชิ ญ ดร. กมล ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น
และนายปรี ดี งามสันติกุล ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมในวันนี้ รอด้าน
นอกห้องประชุม
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนรชิต สิ งหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
นายนรชิต สิ งหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้กล่าวรายงานโดย
สรุ ปดังนี้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
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คิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการ
คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งในปี นี้กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ดร. กมล ตรรกบุตร

ตาแหน่งกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น

ตาแหน่งกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,
และกรรมการ

3. นายปรี ดี งามสันติกุล

ตาแหน่งกรรมการ

4. นายไพโรจน์ บุญปั้น

ตาแหน่งกรรมการ

ทั้ง นี้ นายไพโรจน์ บุ ญ ปั้ น แจ้ง ความประสงค์ ไ ม่ ข อกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ม ติ เ ห็ นชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ให้แต่งตั้ง ดร. กมล ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น และนายปรี ดี งามสันติกุล กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ ง โดยกรรมการบริ ษทั จะมีจานวนทั้งสิ้ น
11 ท่าน
บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า รั บการพิ จารณาเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้ซักถามและเสนอข้อคิ ด เห็ น ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ ดซักถามหรื อเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการผูม้ ีรายชื่ อดังกล่าวข้างต้นกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
3 ของหนังสื อเชิญประชุม
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร. กมล ตรรกบุตร, นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น และ
นายปรี ดี งามสันติกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลดังนี้
(1) ดร. กมล ตรรกบุตร
เห็นด้วยจานวน
212,049,563 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยงจานวน
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
(2) นายพูลพิพฒั น์ ตันธนสิ น
เห็นด้วยจานวน
212,049,563 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย
(3) นายปรี ดี งามสันติกลุ
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย
วาระที่ 6

0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
212,049,563 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนรชิ ต สิ งหเสนี ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ
บาล เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ ดังนี้
นายนรชิต สิ งหเสนี ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้ แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กาหนดให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรร
หา กาหนดค่ าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล ซึ่ งหลักเกณฑ์จะเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั การ
ปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ไว้
อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่
ในระดับที่ เ พี ย งพอที่ จ ะดึ งดู ด และรั ก ษากรรมการที่ มีคุ ณ สมบัติ ที่ต้องการได้ และช่ วงหลายปี ที่ ผ่า นมา
กรรมการบริ ษทั มี ภ าระหน้า ที่ เ พิ่ มขึ้ นจากการที่ บริ ษ ทั มี การขยายธุ ร กิ จเพิ่ มขึ้ น และบริ ษทั กาหนดอัต รา
ค่าตอบแทนเดิมเป็ นเวลา 4 ปี มาแล้ว จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ
และของกรรมการ ส าหรั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายปี ให้ค งอัต ราเดี ย วกับ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และ
ค่าตอบแทนรายปี ของปี 2564 โดยเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี
ดังนี้
รายการ
2564
2565 ปี ที่เสนอ
เทียบกับปี 2564
เบีย้ ประชุม
(บาท/ต่ อการประชุม) (บาท/ต่ อการประชุม) (บาท/ต่ อการประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
20,000
20,000
คงเดิม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
15,000
15,000
คงเดิม
กาหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
กรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
คงเดิม
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
คงเดิม
กรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ค่ าตอบแทนรายปี

2564
2565 ปี ที่เสนอ
25,000
30,000
20,000
25,000
จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท

เทียบกับปี 2564
เพิม่ ขึน้ 5,000
เพิม่ ขึน้ 5,000
คงเดิม

บริ ษทั จะจ่ ายค่ า ตอบแทนรายปี เฉพาะกรรมการที่ ไ ม่ ใช่ ผูบ้ ริ หารและมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่
มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรั บปี 2565 ในรู ปของค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น และค่ า ตอบแทนรายปี โดยมี
รายละเอียดตามที่ช้ ีแจงดังกล่าว
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั สาหรับปี 2565 ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
212,049,563 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยงจานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูก้ ล่าวชี้ แจงใน
วาระนี้
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า บริ ษทั ได้ใช้บริ การการตรวจสอบ
บัญชี จากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปี 2564 โดยมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรั พย์
(ฉบับที่ 14) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว
7 รอบปี บัญชี ไม่ว่าจะติ ดต่อกันหรื อไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ งใหม่
บริ ษทั สามารถแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี รายอื่ น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชี น้ นั แทนผูส้ อบบัญชี รายเดิ มได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นเสนอให้ บริ ษทั เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2565
เนื่องจากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ได้ให้บริ การบริ ษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้
มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี อื่น เพื่อจะได้รับคาแนะนาและข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการ
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จัดรายงานทางการเงิ น จึงเสนอให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ทั ที่ มีชื่ อเสี ยงเป็ นหนึ่ งในสี่ บริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี ช้ ันนาของโลกและเป็ นที่ ยอมรั บในสายงานการ
ตรวจสอบบัญชี และมีผสู ้ อบบัญชีที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สาหรับบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
(SET) รวมถึงเป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่มีเครื อข่ายทัว่ โลกที่จะให้ความมัน่ ใจแก่ บริ ษทั รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ และ
นักลงทุน ให้มีความเชื่ อมัน่ ในการจัดทารายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐานสากล โดยขอเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4496 หรื อนางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4521 หรื อนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 4807 หรื อนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรื อนางสาว
เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้นไม่ มีค วามสั มพันธ์ แ ละไม่ มีส่ ว นได้เ สี ย กับบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตามรายชื่ อที่ เสนอ และ
กาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย

212,049,563
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามว่า บริ ษทั ตั้งงบการลงทุนประจาปี 2565 ไว้เท่าไร และมุง่ เน้นการ
ลงทุนทางด้านใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าบริ ษทั มีการกาหนดเป้าหมายการลงทุน โดยแต่ละโครงการจะต้องมี
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return(IRR)) ไม่ต่ากว่า 10 %
14 | 1 6

น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่า บริ ษทั มีแผนร่ วมกับการไฟฟ้าในการดาเนินการเรื่ อง EV
Charger อย่างไร และสิ นค้านาเข้าจากประเทศใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ปี 2565 บริ ษทั กาหนดเป้าหมายจานวน 3 เรื่ อง คือ เรื่ องที่ 1 บริ ษทั
จะต้องติดตั้งสถานี EV Charger ให้ได้ 5 สถานี โดยใช้ EV Charger ยี่หอ้ Costel ของประเทศเกาหลีใต้ เรื่ องที่ 2
เรื่ องเซ็นสัญญาเครื่ องชาร์จกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยคือยี่หอ้ Wallbox จากประเทศสเปน เรื่ องที่ 3
อนาคตสถานี EV Charger มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่ งจะส่ งผลให้หม้อแปลงไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในแต่ละ
สถานีจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริ ษทั มีจาหน่ายอยูด่ ว้ ย
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่าการติดตั้ง EV Charger จะติดตั้งเป็ นสถานี ในปั้ มน้ ามัน หรื อตั้ง
เป็ นสถานี EV Charger แยกออกมาตั้งแบบเดี่ยว และการซื้ อรถ EV จะมีการแถมตัว Charge มาให้ ดังนั้นจึง
ไม่น่ามีความจาเป็ นต้องซื้ ออุปกรณ์ Charge เพิ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงว่า อนาคตอาจไม่มีการแถมอุปกรณ์ Charge มาให้ เนื่ องจากระบบการ
Charge ไฟแต่ละประเทศที่ เป็ นผูผ้ ลิตรถ EV มีระบบและมาตรฐานไฟฟ้ าที่ แตกต่างกัน สาหรับสถานี EV
Charger ตามโครงการของบริ ษทั จะอยูใ่ นปั้มน้ ามันทั้ง 5 สถานี ซึ่ งสถานีแรกที่จะติดตั้ง EV Charger อยู่ที่แสม
ดา ในปั้มน้ ามันบางจาก โดยการเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การจะต้อง Download Application ก่อนจึงจะใช้บริ การ
ได้ เนื่องจากการเก็บค่าบริ การจะเก็บผ่าน Application
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ทางรัฐบาลให้การ
สนับสนุนบ้างหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเรื่ องนี้อย่างชัดเจน
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ใช้เงินลงทุนสู ง บริ ษทั มี
ผูร้ ่ วมลงทุนหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า โครงการนี้ บริ ษทั ลงทุนผ่านบริ ษทั ร่ วมทุน คือบริ ษทั พีพีดบั บลิวอี
จากัด โดยร่ วมทุนกับบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
น.ส. ลัดดา ฐิติเกียรติพงษ์ สอบถามว่า โครงการติดตั้งสถานี EV Charger ตามคอนโด เป็ นกลุ่มลูกค้าที่
บริ ษทั ให้ความสนใจหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั ได้แก่ คอนโด, สนามกอล์ฟ และ
ศูนย์การค้า รวมถึงสถานที่จอดพักของรถแท็กซี่ ทุกแห่ ง
ดร. กมล ตรรกบุตร ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั นี้ ประเทศไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้ า ซึ่ ง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าอยู่ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ อีก 70 เปอร์ เซ็นต์เป็ นของ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ภายในประเทศ (Independent Power Producer: IPP), ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (Small
Power Producer: SPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก VSPP (Very Small Power Producer) ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ ง การขยายรางรถไฟฟ้าใน
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กรุ งเทพมหานคร ตามที่แจ้งไปเบื้องต้นว่า การผลิตไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งปั จจุบนั ได้ลดน้อยลง
ไปเรื่ อย ๆ ต่อไปในอนาคตค่าไฟฟ้ าจะมีแนวโน้มสู งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการสร้างโรงไฟฟ้ าเพิ่ม เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ตามความต้องการ สาหรั บเรื่ อง EV Charger บริ ษทั ได้ศึกษาและวิเคราะห์แล้วว่า
แนวโน้มการใช้รถ EV จะมีปริ มาณมากขึ้ นด้วยเหตุผลว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้น้ ามัน และเป็ นการช่ วยลด
มลพิษและภาวะโลกร้อนด้วย
น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ สอบถามต่อว่า การติดตั้ง EV Charger 1 สถานีใช้เงินลงทุนเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่าสถานี EV Charger ที่บริ ษทั ติดตั้งเป็ นแบบ Fast Charge คือใช้เวลา Charge
ประมาณ 15-30 นาที แต่ สาหรั บสถานี ที่ ติดตั้งที่ คอนโดหรื อศู นย์การค้า นั้นจะเป็ นแบบ Normal Charge
ระยะเวลาการ Charge ประมาณ 5-8 ชัว่ โมง ดังนั้นการลงทุนขึ้ นอยู่กบั จานวนรถ EV ที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั มีแผนการลงทุน 5 สถานี ใช้งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุ กท่านที่ ได้สละ
เวลามาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายเกริ กไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล)

16 | 1 6

