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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
วนัองัคารที ่22 เมษายน 2557 

ณ ห้องสุพรรณกิาร์ ช้ัน 4 เลขที ่587 อาคารวริิยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ  ประธานกรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 

 2) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ) 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3) นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบริหาร 

 4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 5) ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ) 
      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 6) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 

 7) นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ) 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 8) นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 9) นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

 10) นายอลัวนิ จี  กรรมการบริษทั 

 11) ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
      เลขานุการบริษทั 

2. ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 1) นายสมควร วฒักีกุล 

 2) นายค าผยุ  จีราระร่ืนศกัด์ิ 

 3) นายนพดล  อินทรลิบ 

3. ผู้บริหาร 

 1) นายอาสา  อรรถยกุติ  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 2) ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรมโยธา 

 3) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

 4) นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 5) นายวรท  ศกัด์ิสุจริต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

 6) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน           

 7) นางสาวปาริฉตัร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานก ากบัดูแล 

4.   ทีป่รึกษาทางการเงิน  

 นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั     
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5.   ทีป่รึกษากฎหมาย   

นางสาวสาวติรี ตรีนวรัตน์   บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั   ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

6.   ผู้สอบบัญชี   

นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล  บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

7.   ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธ์ิ 

 นางองัคณา ณ สงขลา 

8. ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม 

ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีจ านวนทั้ งส้ิน 5,734 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้ งหมด                
ท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้ งส้ิน 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วม
ประชุม  323 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้ ง ส้ิน  944,697,619 หุ้น  คิด เป็น ร้อยละ 85.8816 ของจ านวนหุ้น                    
ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุน้  

 มาประชุมดว้ยตนเอง  225 ราย จ านวนหุน้      8,927,064     หุน้ 

 รับมอบฉนัทะ     98 ราย จ านวนหุน้  935,770,555   หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดใหมี้ผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  

โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ                      
เขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน  5 ราย เป็นจ านวน 1,053,900 หุน้ 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
เสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้
ก่อนท่ีบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  รวมทั้ง
แจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากน้ี บริษทัยงัได้
เผยแพร่เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และไดจ้ดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2557 เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  

http://www.ch-karnchang.co.th/
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ส าหรับวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้      
การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบริษทัได้ช้ีแจงตามรายละเอียดในหน้า 42-45 ของหนังสือเชิญ
ประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ       
งดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนน (สีเหลือง) ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการจดัเตรียมให้ โดยขอให้
ยกมือแสดงตวั เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเวน้ระเบียบ
วาระท่ี 5 วาระเลือกตั้งกรรมการท่ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด  

และหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติม    
ในประเด็นใด ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดแจง้ช่ือ นามสกุล เพื่อส านกักรรมการผูจ้ดัการจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้น
รายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามเม่ือพิจารณาครบ
ทุกวาระแล้ว และขอให้ผูถื้อหุ้นใช้ไมโครโฟนท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไวใ้ห้ เพื่อความชัดเจนของค าถาม         
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 ท่าน คือ คุณสุภัค ไชยเนตร      
และ คุณเบญจวรรณ สระบวั อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนบัคะแนนร่วมกบั นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น          
ประจ าปี 2557 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมก่อนเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมวา่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีถือเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังแรกของบริษทัภายหลงัการจดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ท่ีจะรับรอง
ในวาระน้ีเป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 โดยท่ีประชุมได้ส่งให ้           
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าและได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้งน้ี 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น    
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ดงักล่าว 

    ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

    ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
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    ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

   จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     944,878,854  เสียง 
เห็นดว้ย                944,832,854  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง            46,000  เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 

 ระเบียบวาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงผลการด าเนินงาน     
ของบริษัทในรอบปี 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ตามท่ีได้
น าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เป็นการประชุม          
ผูถื้อหุ้นคร้ังแรกของบริษทั จึงขอน าเสนอรายละเอียดโดยสรุปการด าเนินงานของบริษทั
ในช่วงปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

เดือนกรกฎาคม 2556   บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
ในฐานะบริษัทโฮลด้ิง คอมปานี ท่ีมีสินทรัพย์หลักอยู่ในต่างประเทศเป็นบริษัทแรก                        
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให ้            
การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเน่ืองจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทท่ีประกอบด้วย          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีเขม้แข็ง ท าให้บริษทัมีศกัยภาพทั้งด้านการก่อสร้างและด้านเงินทุน                   
ซ่ึงจะส่งเสริมการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั ในขณะเดียวกนับริษทัมีผูถื้อหุ้น    
รายย่อยจ านวนมากส่งผลให้บริษัทต้องมีระบบการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล       
ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในพลงังานรูปแบบต่างๆ ซ่ึงถือเป็น
กลยุทธ์การบริหารจัดการความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างหน่ึงด้วย              
โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน ้ า โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration     
และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ซ่ึงทุกโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย 
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โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ก าลงัผลิต 
(MW) 

บริษทัยอ่ย การถือหุน้ 
(%) 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า เข่ือนไฟฟ้าน ้ างึม 2 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

615 SEAN 
(ถือหุ้นใน 
NN2 75%) 

56 

โรงไฟฟ้า 
ระบบ Cogeneration 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

117 BIC 65 

โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยั 
จงัหวดันครราชสีมา 

8 BKC 100 

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยน์ครราชสีมาโซล่าร์ 
จงัหวดันครราชสีมา 

6 NRS 30 

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ชียงรายโซล่าร์ 
จงัหวดันครราชสีมา 

8 CRS 30 

หมายเหตุ  :- SEAN : บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั 
  NN2 : บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
  BIC : บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
  BKC : บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั 
  NRS : บริษทั นครราชสีมาโซล่าร์ จ  ากดั 
  CRS : บริษทั เชียงรายโซล่าร์ จ  ากดั 

ในปี 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยค์รบทั้ง 5 บริษทัตามเป้าหมาย       
ซ่ึงผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่งเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยปีท่ีผ่านมา
บริษทัมีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในปี 2556 บริษทัไดรั้บรู้รายได้
ของ SEAN ในงบการเงินของบริษทัเต็มปี และ BIC เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละรับรู้
รายได้คร่ึงปี  ท าให้รายได้และก าไรตามงบการเงินรวมของบริษัท เติบโตเพิ่ม ข้ึน           
อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากความส าเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทั
ไดรั้บการคดัเลือกให้ติดอยู่ในดชันีของ Morgan Stanley Capital International Global for 
Small Cap (MSCI Small Cap) จึงเห็นว่าบริษัทเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนต่างชาติด้วย
เช่นกัน โดยท่ีผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าลงทุนได้รับรางวลัใน
ระดับประเทศและระดับสากลท่ีแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานและบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์
ของ CRS และ NRS ได้รับประกาศนียบตัรและรางวลัมาตรฐานมงกุฏไทยจากองค์การ
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บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ได้รับ
รางวลัเข่ือนดีเด่น ประเภทเข่ือนหินถมดาดหน้าคอนกรีตจากคณะกรรมการเข่ือนใหญ่
ระหวา่งประเทศ (ICOLD) 

บริษัทมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะต้องผลิตไฟฟ้าท่ีดีและมีคุณภาพ             
และในขณะเดียวกันการด าเนินงานต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและค านึงถึงผูมี้ส่วน       
ได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กันไป และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคม        
ซ่ึงปีท่ีผ่านมาบริษทัได้เร่ิมท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อาทิ 
โครงการบริจาคหลอดไฟฟ้า LED ให้กับโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอบางปะอิน     
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น          
โดยกิจกรรมดงักล่าวสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และปลูกจิตส านึกการใชพ้ลงังาน
อยา่งคุม้ค่าและการประหยดัพลงังานใหก้บันกัเรียนตลอดจนชุมชนใกลเ้คียง  

บริษัทมีโครงการท่ีอยู่ในแผนการด าเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2557-2562) ทั้ งส้ิน          
3 โครงการ ประกอบดว้ย  

- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  โครงการท่ี  2 (BIC 2) ซ่ึงเป็น
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ก าลงัผลิตไฟฟ้า 120 เมกกะวตัต ์(MW) ก าลงัการผลิต
ไอน ้ า 20 ตนั/ชัว่โมง ซ่ึงจะตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนักบั          
โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น  โครงการท่ี  1 (BIC 1) โดย BIC 2 จะเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2560 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ าบาก (โครงการน ้ าบาก) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังน ้ า            
ก าลังการผลิต 160 MW ตั้ งอยู่ใน สปป.ลาว คาดว่าจะสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการ             
เชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณปี พ.ศ. 2561 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ก าลงัการผลิต 1,285 MW ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอน    
การก่อสร้างโดย บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ  ากดั ซ่ึงอตัราความส าเร็จของงานยงัเป็นไป  
ตามแผนงาน และจะด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2562 

บริษัทเช่ือมั่นว่าด้วยศกัยภาพของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะสามารถเติบโตอีกมาก           
และขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบา้นได ้

    ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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นางอังคณา ณ สงขลา ผูแ้ทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า   
บริษทัมีนโยบายในการเข้าร่วมกับภาคเอกชนไทยเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ตามท่ีสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งไร และบริษทัไดมี้การ
แสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมแลว้หรือยงั ซ่ึงหากยงับริษทัมีนโยบายในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร                  
แต่ถา้มีการแสดงเจตนารมณ์แลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัททราบถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่เป็นอยา่งดี บริษทัไดส่้งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัถึง
ความส าคัญ  และร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของบริษัท         
โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง ซ่ึงได้ก าหนดกลยุทธ์
โครงสร้างการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส าหรับการประกาศ
เจตนารมณ์เขา้ร่วมกบั IOD อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาวธีิการด าเนินการ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิง คอมปานี ดงันั้น โครงการ
ท่ีบริษัทเลือกเข้าลงทุนจะต้องเป็นโครงการท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และมี
แนวทางท่ีดีการแสดงเจตนาท่ีชัดเจนในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นจะด าเนินการ
ต่อไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ี           
ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

 ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันที ่                       
31 ธันวาคม 2556 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัส้ินสุด
วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 ท่ี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
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ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 141-187 และได้น าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้พร้อมกบั     หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไมมี่ผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    947,299,013   เสียง 
เห็นดว้ย               947,299,013   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย       0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง       0   เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 และการงดจัดสรรเงินก าไรไว้เป็น             
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556            
ของบริษทัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม หนา้ 18 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้เห็นว่า
ในปี 2556 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น         
เพื่อพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

  นายประสงค์ นิธินวกร ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ บริษทัคาดวา่เม่ือใดท่ีสามารถปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้

  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าเน่ืองจากบริษัทเพิ่งเปิดด าเนินการได้เพียงประมาณ 2 ปี 
เงินทุนท่ีมีตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งบริษทัไดใ้ช้ไปในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึง ณ ปัจจุบนั
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โรงไฟฟ้าต่างๆ ท่ีไดล้งทุนไปเหล่านั้นทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยจ์นครบถว้นแลว้ 
และบริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าวเป็นคร้ังแรกแล้วในปีท่ีผ่านมา             
ซ่ึ งขาดทุนสะสมจะลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้ ง น้ี  ในการประชุมผู ้ถือหุ้นในค ร้ังน้ี
คณะกรรมการไดเ้สนอขอท่ีประชุม เพื่อพิจารณาอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทด้วย ซ่ึงรายละเอียดจะน าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 8 ต่อไป อย่างไรก็ตาม    
บ ริษัทจะพยายามอย่างเต็ม ท่ีในอัน ท่ีจะท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย                  
มีประสิทธิภาพและสามารถปันผลกลบัคืนมาให้กบับริษทั ซ่ึงท่ีผ่านมาผลตอบแทนท่ี
บริษทัไดรั้บดีข้ึนตามล าดบั คณะกรรมการบริษทัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการด าเนินงานจะ
ดียิง่ๆ ข้ึน และอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดโ้ดยเร็ว 

  นางอังคณา ณ สงขลา ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิ สอบถามวา่บริษทัคาดวา่เม่ือใดท่ีจะชดเชย     
ผลขาดทุนสะสมไดห้มด 

  ประธาน ช้ีแจงวา่ในการประชุมวนัน้ีคณะกรรมการจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอ
มติอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจาก ส่วน เกิน มูลค่ าหุ้น ท่ี มีอยู ่              
ทั้งน้ี เม่ือบริษทัลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นลงไปเพื่อลดขาดทุนสะสมแลว้ ส่งผลให้การขาดทุน
สะสมในจ านวนท่ีชดเชยหมดไปทนัทีเม่ือผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดงักล่าว  

  ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

   จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    947,307,013     เสียง 
เห็นดว้ย               947,307,013     เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย            0     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสียง       0     เสียง 

  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 และงดจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 
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 ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ         
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

  ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้  าเนินการประชุม 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ             
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ได้แก่    นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว               
นายประเวศ   อิงคดาภา  นายประเสริฐ   มริตตนะพร  และ  ดร. สุภามาส   ตรีวิศวเวทย ์ 
กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 จ  านวน        
4 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 20 ก าหนดให้ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง             
ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสามออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ซ่ึงในปี 2557 น้ี กรรมการท่ีพ้น
ต าแหน่งตามวาระมีทั้งส้ิน 4 ท่าน คือ  นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้   นายประเวศ อิงคดาภา              
นายประเสริฐ มริตตนะพร  และ ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบก าหนดวาระและท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากัด  และพระราชบัญญั ติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ และกฎของ                
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

3. คุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ                
เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 
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4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการด้วยความระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่าง
เตม็ท่ีประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ ง        
เป็นกรรมการบริษทั 

ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้ งแต่วนัท่ี             
1 ตุลาคม ถึงว ันท่ี  31 ธันวาคม 2556 ตามท่ีบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้สิทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของ
บริษัท www.ckpower.co.th นั้ น ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควร
เสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ของบริษทั 
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั  ด้วยความซ่ือสัตย ์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้
อยา่งเต็มท่ีต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้ว        
มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือ
ขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใส                      
ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ส าหรับวาระน้ีบริษัท                
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อน าไปใช้ใน   
การตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ บริษทัจะตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงตามเจตนาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ        
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล 

ประธานขอใหเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ีประชุม 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

(1) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ 
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  947,376,014   เสียง 
เห็นดว้ย       945,725,728   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นดว้ย         286   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง           1,650,000   เสียง 

(2) นายประเวศ  อิงคดาภา 
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  947,376,014   เสียง 
เห็นดว้ย       947,375,528   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นดว้ย         486 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง 

(3) นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  947,376,014 เสียง 
เห็นดว้ย       946,452,528 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9025 
ไม่เห็นดว้ย                923,486 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0974 
งดออกเสียง             0 เสียง 

(4) ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  947,376,014 เสียง 
เห็นดว้ย       947,375,728 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นดว้ย         286 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง 

ประธานกล่าวขอบคุณต่อท่ีประชุมท่ีได้ให้ความไวว้างใจและลงมติอนุมติัให้กรรมการ             
ทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัแต่งตั้ง นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มริตตนะพร 
และ ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   

  ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าบริษัทมีหลักเกณฑ ์            
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

1. มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณ
งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับ ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ี มีความ รู้
ความสามารถ และมีคุณภาพ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทั 

3. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
- โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการโดยก าหนดเป็น

วงเงิน ซ่ึงพิจารณาความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท  และ             
ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา 

- ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ        
โดยก าหนดเป็นวงเงินรายปี  ซ่ึงประกอบด้วย  ค่าตอบแทนและเงินประจ า
ต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นจ านวนคงท่ีทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ       
โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ส าหรับปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 รายละเอียด ดงัน้ี 
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(1) โบนสักรรมการส าหรับปี 2556 :   เน่ื อ งจ ากบ ริษัท ย ัง มี ข าด ทุ น ส ะส ม           
จึงเห็นควรงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับ
ปี 2556 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 :      ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
ซ่ึงมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   300,000   บาทต่อปีต่อคน 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร     40,000  บาทต่อปีต่อคน 
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     40,000   บาทต่อปีต่อคน 
 ค่าตอบแทนกรรมการการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง    40,000   บาทต่อปีต่อคน 
 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                 40,000  บาทต่อปีต่อคน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

  ประธานกรรมการบริษทั  300,000   บาทต่อปี 
 ประธานกรรมการบริหาร  100,000   บาทต่อปี 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  100,000   บาทต่อปี 
 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  100,000   บาทต่อปี 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  100,000   บาทต่อปี 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าในวาระการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีมีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 1 ราย 
ถือหุ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระน้ี 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่วาระน้ีตอ้งผา่นดว้ยมติ 2 ใน 3    
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

 จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    947,376,014    เสียง 
 จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     947,376,014    เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 
 งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 

 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดงัน้ี 

 งดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2556 
 ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2557 

ประธานขอให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเก่ียวกับ          
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ 
และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี 
และการรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา โดยได้พิจารณาขอ้เสนอของผูส้อบบญัชีรายเดิม   
ของบริษทั และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัน้ี  

(1) เสนอผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าห รับปี  2557 โดยแต่งตั้ ง   นางสาวศิราภรณ์   เอ้ืออนันต์กุล   และ /หรือ          
นางสาววราพร ประภาศิ ริกุล  และ /หรือ นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล              
แห่ง บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2557  
ซ่ึงผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด           

          (2) ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท          
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงาน        
ท่ี เพิ่ ม ข้ึน  ซ่ึ ง เป็ นผลมาจากใน ช่วงปี  2556 บ ริษัท มีก ารลงทุน เพิ่ ม เติ ม                      
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ท าให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัได้น าขอ้มูล
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทมาใช้
ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน และการปรับเพิ่มดงักล่าวนั้นอยูใ่น
เกณฑท่ี์เหมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ประธาน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น             
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

   จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี   947,376,014   เสียง 
เห็นดว้ย              947,376,014   เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง      0   เสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียง อนุมติัแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  แห่ง              
บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผู ้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบ             
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท 

 ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาอนุมัติน าส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงเก่ียวกบัการน าส่วนเกิน  
มูลค่าหุน้สามญัชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ตามงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทั     
มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 178,663,678.64 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 
5,966,908,659.99 บาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 ได้บญัญัติว่า “เม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม       
ผู ้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ)            
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ทุนส ารองตามมาตรา 116 (ทุนส ารองตามกฎหมาย) หรือเงินส ารองอ่ืน เพื่อชดเชย            
ทุนสะสมของบริษทัก็ได้” ดงันั้น เพื่อเป็นการลดผลขาดทุนสะสมดงักล่าว จึงเห็นควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บ ริษัทน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ         
จ านวน 170,000,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
รายละเอียดท่ีไดช้ี้แจงในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 4 แลว้ 

หน่วย : บาท ก่อนชดเชย 

ผลขาดทุนสะสม 

ชดเชยเพื่อชดเชย 

ผลขาดทุนสะสม 

หลงัชดเชย 

ผลขาดทุนสะสม 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,966,908,659.99 (170,000,000.00) 5,796,908,659.99 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - 

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย - - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (178,663,678.64) 170,000,000.00 (8,663,678.64) 

 
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการน า
ส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายประสงค์ นิธินวกร ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่าขอให้อธิบายท่ีมาและการชดเชย            
ผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า จ  านวนท่ีใช้ในการชดเชยผลขาดทุนสะสมน้ีประกอบด้วย       
2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก คือ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีเกิดข้ึนในคร้ังท่ีบริษัทท าการปรับ
โครงสร้างเงินทุนโดยการลดทุนและเพิ่มทุนซ่ึงอยูใ่นงบดุลของบริษทั และส่วนท่ีสอง คือ
ในคร้ังท่ีบริษทัออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (IPO) 
เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีขายได้สูงกว่าราคาพาร์ซ่ึงในส่วนน้ีได้บนัทึกอยู่ในงบดุลของ
บริษทัเช่นเดียวกนั ซ่ึงส่วนเกินมูลค่าหุ้นทั้งสองส่วนน้ีกฎหมายก าหนดให้น ามาชดเชย   
ผลขาดทุนสะสมได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกฎหมายห้ามมิให้ชดเชยผลขาดทุนสะสม    
จนเป็นก าไรได ้ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นชดเชย
ผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนท่ีต ่ากวา่มูลค่าขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษทั 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 
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จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    947,384,214    เสียง 
เห็นดว้ย               947,384,214    เสียง   คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย       0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง       0    เสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัชดเชยผลขาดทุนสะสม  
ของบริษทั 

 ระเบียบวาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงเก่ียวกบัการออก และ
เสนอขายตราสารหน้ีของบริษทัในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ดว้ยบริษทัเล็งเห็นโอกาสอนัดีในการขยายธุรกิจของบริษทั          
ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนเพื่อรองรับกบัการขยายธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงเห็น
ควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูป
ของตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน  (“ตั๋วเงิน”) และ/หรือ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของ        
ตราสารหน้ีตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 4-7 แลว้  

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติ      
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษทัในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงแผนการด าเนินงานของบริษทั
ในอนาคตในวาระท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2557 บริษทัอาจมี           
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายสราวุธ อ้อยศรีสกุล ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ภายหลงัการขายตราสารหน้ีแล้ว         
บริษทั จะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่าใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ ณ ปัจจุบนัยงัมิไดก้ าหนดวงเงินท่ีจะออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีหากได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น โดยสัดส่วน D/E Ratio ของบริษัท             
ณ ปัจจุบนัตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 0.04 เท่า และตามงบรวม คือ 0.9 เท่า ดงันั้น 
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บริษัทยงัมีความสามารถในการก่อหน้ีเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ได้อีก และวงเงิน
จ านวน 1,000 ล้านบาทท่ีขออนุมติัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีจะไม่กระทบต่อผลการด าเนินงาน  
ของบริษทั 

นายโชคจุน สุคันธาพฤกษ์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ตามงบการเงินประจ าปี 2556 
บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 20,000 ล้านบาท ดังนั้ น วงเงิน 1,000 ล้านบาทท่ี        
ขออนุมติัเพื่อออกและเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเพียงพอหรือไม่ และเหตุท่ีก าหนดจ านวน
การขออนุมัติท่ี  1,000 ล้านบาท หรือเป็นเพียงวงเงินท่ีขออนุมัติไว้ส าหรับกรณีท่ีมี       
ความจ าเป็น ซ่ึงอาจไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าวน้ี 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ท่ีมาของวงเงิน 1,000 ล้านบาท คือ โดยทั่วไปแล้วใน           
การออกตราสารหน้ีของบริษัทจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ท  าการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ            
(non-rating) จะอ ยู่ ท่ี  500-1,000 ล้ าน บ าท  แล ะบ ริษัท อยู่ ใน ขั้ น ต อน ก าร ศึ กษ า               
ความเป็นไปได้ท่ีจะเข้ารับการจดัล าดับความน่าเช่ือ (rating) จากสถาบันผูอ้อก rating     
ซ่ึงหากบริษัทได้รับ rating แล้ว บริษัทอาจขออนุมัติออกและเสนอขายตราสารหน้ี    
มากกวา่น้ี ซ่ึงจะระดมเงินลงทุนไดม้ากกวา่น้ี อีกทั้งวงเงินของตราสารประเภท non-rating 
จะเป็นตราสารระยะสั้น บริษทัไดพ้ิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบั
เงินลงทุนประเภทดงักล่าว และเห็นว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทน (Renewable Energy) เป็นโครงการท่ีเหมาะสมกับรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้ น     
ซ่ึงการลงทุนในโครงการ Renewable Energy มีมูลค่าประมาณ 1,000 ลา้นบาท จากเหตุผล
ทั้งหมดบริษทัจึงเห็นควรขออนุมติัวงเงินเพื่อออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษทั  
เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามวงเงินดังกล่าวอาจมิได้ใช้  หรือใช ้          
ไม่ เต็มวงเงิน ทั้ งน้ี  ข้ึนอยู่กับความจ าเป็น เหมาะสม และโอกาสท่ีดีในการลงทุน            
การขออนุมติัน้ีเพื่อให้บริษทัมีทางเลือกและช่องทางให้ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับบริษทั 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    947,384,214    เสียง 
เห็นดว้ย               947,384,214    เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย       0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง       0 เสียง 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม       
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษทัในวงเงิน       
1,000 ลา้นบาท 

 ระเบียบวาระที ่10 เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายป่ิน รัตนฤาทัย ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่าตราส าคญัของบริษัท  มีความหมาย
อยา่งไร 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ ช้ีแจงวา่ตราส าคญัของบริษทั (logo) ประกอบดว้ย 
2 ส่วน ไดแ้ก่ สามเหล่ียม และเคร่ืองหมายท่ีเหมือนเลข 8 แนวนอน (infinity)  กล่าวคือ 
สามเหล่ียมมีลกัษณะเหมือนพีระมิดซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างในเชิงวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนมาเป็น
ระยะเวลายาวนานและมีความแข็งแกร่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือถึงการลงทุนของ
บริษทัท่ีลงทุนในโครงการดา้นพลงังานซ่ึงเป็นโครงการท่ีเป็นพื้นฐาน ย ัง่ยืน มัน่คง และ
แน่นอน และเคร่ืองหมาย infinity ยงัส่ือถึงการไม่มีท่ีส้ินสุด ดังนั้ น เม่ือบริษัทมีการ
ลงทุนมีความแขง็แกร่ง มีเงินลงทุนจะน าไปสู่ความมัง่คัง่อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ logo ของบริษทัตอ้งการส่ือถึงความมัน่คงและมัง่คัง่ของบริษทั        
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

นายสราวุธ อ้อยศรีสกุล ผูล้งทุนรายย่อย สอบถามว่าบริษทัอยู่ในระดับใดของธุรกิจ
ไฟฟ้าของประเทศ และจากแผนระยะ 5 ปีของบริษทั ปีท่ี 4 และปีท่ี 5 บริษทัมีแผนการ
ด าเนินงานอยา่งไร และมีเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงการเพื่อเขา้ลงทุนอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ จากแผนการด าเนินงานของบริษทัท่ีไดน้ าเสนอในวาระท่ี 2 
ได้น าเสนอแผนการด าเนินเงินถึงปี 2565 ซ่ึงโครงการ BIC 2 โครงการน ้ าบาก และ
โครงการไซยะบุรี เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนการลงทุนของบริษัทอย่างชัดเจนแล้ว 
ส าหรับวนัท่ีคาดว่าจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง BIC 2 ของโครงการน ้ าบาก และ
โครงการไซยะบุรี คือ ปี 2560-2562 ตามล าดับ ส่วนโครงการอ่ืนๆ ท่ีระบุว่า อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาข้อมูล หรือการเตรียมการยื่นค าขอเสนอขายไฟฟ้า (proposal)          
เป็นโครงการท่ีบริษทัไม่สามารถก าหนดอยา่งชดัเจนไดเ้อง เน่ืองจากตอ้งรอนโยบายจาก
ภาครัฐส่วนการก าหนดระดับหรือขนาดของบริษัทในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศนั้ น 
เน่ืองจากการเร่ิมต้นของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจไฟฟ้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน        



22 
 

ซ่ึงมีทั้งท่ีเร่ิมจากบริษทัขนาดใหญ่ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง แต่ในกรณีของบริษทัเป็นบริษทัท่ีเร่ิม
จากขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีความคล่องตวั
ในการศึกษา การตดัสินใจ และการลงทุน ความสามารถในการพฒันาโครงการหรือ     
เขา้เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างไดเ้อง เน่ืองจากผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัก่อสร้าง     
อีกทั้งมีความสามารถในการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าไดเ้อง ซ่ึงมิไดด้อ้ยไปกวา่
บริษทั ซ่ึงประกอบธุรกิจไฟฟ้าอ่ืนๆ แม้มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า จึงเช่ือมัน่ได้ว่าบริษทั       
มี ศัก ยภ าพ เพี ยงพอ ท่ี จะพัฒนาโครงการและท าให้ เป็ นบ ริษัท ท่ี มั่น คงและ                         
มีผลประกอบการท่ีดีได ้

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษทัท่ีประกอบธุรกิจพลงังานส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีถือหุ้นใหญ่               
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                 
ซ่ึงไดพ้ฒันาโครงการตามศกัยภาพท่ีแต่ละองคก์รมีแตกต่างกนัไป เช่นเดียวกนักบับริษทั   
ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโดยมีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู ้ด าเนินโครงการ             
ผู ้ก่อสร้างได้เองจากเทคโนโลยีท่ีสั่ งสมมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงถือเป็น              
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสามารถพฒันาโครงการไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 

นางวนิดา ธัญญะวุฒิ  ผู ้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะว่าในวาระท่ีเก่ียวกับงบการเงิน             
ควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขท่ีเก่ียวข้องจากงบการเงินในวาระดังกล่าวของหนังสือ          
เชิญประชุม เพื่อความสะดวกในการติดตามผลการด าเนินงานและการพิจารณาวาระ            
การประชุมดงักล่าวของผูถื้อหุน้ 

นายศานติ วชิิตพันธ์ุ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ ท่ีมาของตวัเลขประมาณการตามแผน       
การด าเนินงานของบริษัทตามท่ีได้รายงานในวาระท่ี 2 เพื่อประกอบการพิจารณา      
ความเส่ียงในการลงทุนโครงการเหล่าน้ีของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า จากท่ีบริษัทก าหนดแผนการด าเนินงานว่าในปี 2563            
ท่ีมีแผนขยายการลงทุนอีก 960 MW คือ บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ระบบ  Cogeneration จ านวน  8 โครงการ ก าลังการผลิต  120 MW ต่อโครงการ              
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและเตรียมความพร้อม
ดา้นต่างๆ ในการยื่นค าเสนอขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ส าหรับความเส่ียงของโครงการน้ี 
คือ ความไม่ชดัเจนของระยะเวลาท่ีภาครัฐจะเปิดให้มีการยื่นค าเสนอขายไฟฟ้าส าหรับ
โครงการดังกล่าว ส าหรับการพฒันาโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังน ้ าท่ีตามแผน
ก าหนดท่ี 1,000 MW ในประเทศเพื่อนบา้นนั้น เน่ืองจากขอ้มูลศกัยภาพในการพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าของประเทศเพื่ อนบ้านย ังมี สูงมาก  บริษัทจึงก าหนดตัวเลข                
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ท่ี ค าดก ารณ์ ว่ าบ ริษัท มี ศัก ยภ าพและ มี โอก าส เข้าพัฒน าโครงการดังก ล่ าว                     
โดยอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเช่นเดียวกนั 

นายธงชัย เกษกราน ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่าปัญหา อุปสรรค ความเส่ียง และ
มาตรการท่ีเตรียมการรองรับกรณีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และโอกาสท่ีจะขยาย
กิจการต่อไปในอนาคต 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทได้มีการจดัการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน          
โดยมีการบริหารจดัการให้มีรายรับรายจ่ายของเงินตราสกุลเดียวกนั (natural hedging) 
กล่าวคือ บริษทัไดจ่้ายดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐและ
มีรายรับท่ีได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ท่ีเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐเช่นเดียวกัน       
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ส าหรับ
โอกาสท่ีจะสามารถขยายกิจการอาจไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เน่ืองจากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันในเง่ือนไขการเข้าด าเนินการ       
โดยอาจมิใช่การยื่นค าขอและประมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นการผ่านการพิจารณา
คุณสมบติัและความสามารถในการพฒันาโครงการ เป็นตน้ แต่บริษทัจะพยายามอย่าง
เต็มท่ีในการพฒันาโครงการและมีความพร้อมและมัน่ใจวา่บริษทัมีช่องทางท่ีจะพฒันา
โครงการและขยายกิจการไดอี้กมากในอนาคต 

นายกติติวฒัน์ สุจริตพงศ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมหรือไม่               
และมีแนวโน้มท่ีจะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มเติมหรือไม่ และ
ความสามารถในการเพิ่มก าลงัการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกหรือ
พลงังานทดแทน และไดท้  าการศึกษาโครงการและจดัตั้งบริษทัยอ่ยขนาดเล็กเพื่อสร้าง
ความคล่องตวัในการแสวงหาโอกาสเขา้ลงทุนในธุรกิจดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์ห้ผลตอบแทนดี อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัยงัไม่มี
ความชัดเจนในการประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ส าหรับก าลงัการผลิตขอเชิญ        
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายสมควร วัฒกีกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  ช้ีแจงว่า การออกแบบโรงไฟฟ้า     
พลงัน ้ าเป็นการออกแบบท่ีก าหนดขนาดและก าลงัการผลิตท่ีจะไดรั้บจากโครงการตั้งแต่
เร่ิมตน้โครงการ จึงไม่สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าไดอี้ก 
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นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่เทคโนโลยีท่ีโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยข์องบริษทัใช้คือเทคโนโลยีใด ความสามารถในการผลิตของโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยแ์ละกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างโครงการ 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า BKC NRS ใช้ เทคโนโลยีแบบ Thin Film และ CRS               
ใชเ้ทคโนโลยีแบบ Crystalline โดยมีประสิทธิภาพการผลิตพลงัไฟฟ้าประมาณ 80-90%   
ท่ีปริมาณความเขม้แสงประมาณ 5 ชัว่โมงต่อวนั และท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างโครงการ
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยนั้นๆ เอง 

นายชัชชัย คุณงาม ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษทัคาดว่าจะได้มีอุปสรรคในการ      
ท่ี    จะไดรั้บ Syndicate Loan เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างท่ีอาจถูกมองว่าส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ และมีแผนการรองรับอย่างไร และความเช่ือถือของนักลงทุน
ต่างชาติต่อประเทศไทยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ประธาน ช้ีแจงว่า ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม                 
ซ่ึงการศึกษามีความละเอียดเป็นอย่างมาก ส าหรับโครงการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน            
มีประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ กรณีการวางไข่ของปลาในลุ่มแม่น ้ าโขงบริเวณ    
ท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ซ่ึงเป็นขอ้เรียกร้องจากประเทศกมัพูชาในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไดมี้การออกแบบและก่อสร้างเส้นทางให้ปลาสามารถวา่ยทวนน ้ าข้ึน
ไปวางไข่ได้ ซ่ึงไม่กระทบต่อการแพร่พนัธ์ุปลาด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท 
และกรณีการตกค้างของตะกอนบริเวณใต้เข่ือนท่ีอาจส่งผลให้ตะกอนไม่ไหลไปถึง    
ปากแม่น ้ าโขงส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวขาดความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นขอ้เรียกร้อง
จากประเทศเวียดนาม จึงไดมี้การออกแบบและเพิ่มเติมการก่อสร้างโดยเจาะรูใหต้ะกอน
ไหลผา่นไปได ้และจากการออกแบบและด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามขอ้เรียกร้อง
ของประเทศเพื่อนบา้น ท าใหโ้ครงการของบริษทัเป็นท่ียอมรับและด าเนินการก่อสร้าง  

ส าหรับเร่ืองเศรษฐกิจนั้ น ระบบเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกาก าลังดีข้ึน                    
แต่ในขณะเดียวกันประเทศจีนกลับแย่ลง เน่ื องจากการเป ล่ียนนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีใหม่ของประเทศจีนส่งผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ นอกจากน้ี
รัฐวิสาหกิจของประเทศจีนท่ีมีมากกว่า 50% มีสภาพทรุดโทรม สร้างมลภาวะ            
และการด้อยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการส่งผลให้สินเช่ือของรัฐวิสาหกิจ
เหล่านั้นเร่ิมกลายเป็นหน้ีเสีย และการท่ีประเทศจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างภาวะ
ขาดทุนให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากรัฐบาลต้องอุดหนุนค่าโดยสาร            
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เพราะรายได้ต่อหัวต ่า ท าให้ไม่สามารถข้ึนค่าโดยสารได้ ในท่ีสุด  จึงได้ประกาศ
นโยบายเศรษฐกิจใหม่ คือ กระจายรายไดแ้ละชะลอ  การเติบโต ซ่ึงส่งผลเปล่ียนแปลง
ต่อระบบเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง         
อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินของจีนยงัมีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก และไม่น่าเกิด
สถานการณ์เช่นเดียวกบัท่ีเคยเกิดข้ึนกบัประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ คือ เสถียรภาพการเมือง อย่างไรก็ตาม จากดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์ 
ณ ปัจจุบนัประมาณ 1,400 จุด แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยงัเล็งเห็นถึงศกัยภาพ
ด้านเศรษฐกิจท่ีสูงของประเทศไทยแต่ไม่มีใครทราบได้ว่าปัญหาการเมืองจะจบลง
เม่ือใด 

 ไม่มีไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก  

ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น       
ท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม
เม่ือเวลา 12.00 น.  

 

  ลงช่ือ       ดร.ทนง   พิทยะ      ประธานท่ีประชุม 
                  ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
ลงช่ือ    ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
             เลขานุการบริษทั 
 
 
ลงช่ือ   นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล   ผูบ้นัทึกการประชุม 
            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 


