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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 :     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นของบริษัท    
                                                  คร้ังที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 28 ตุลาคม 2557 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 
ณ ห้องสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร  

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

เร่ิมการประชุมเวลา 9.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ  ประธานกรรมการบริษทั       (กรรมการอิสระ) 

 2) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั        (กรรมการอิสระ) 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์  กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบริหาร 

 4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ  กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

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

 6) นายประเวศ อิงคดาภา  กรรมการบริษทั        (กรรมการอิสระ) 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 7) นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 8) นายอลัวิน จี   กรรมการบริษทั 
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 9) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
      เลขานุการบริษทั 

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 1) นายสมควร วฒักีกุล 

 2) นายค าผุย  จีราระร่ืนศกัดิ์  

 3) นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์

3. ผู้บริหาร 

 1) นายอาสา  อรรถยกุติ  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 2) ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมโยธา 

 3) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

 4) นางสาวปาริฉัตร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 

 5) นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 6) นายวรท  ศกัดิ์ สุจริต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

 7) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน           

4.   ที่ปรึกษากฎหมาย  

1) นายนพดล  อินทรลิบ  บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั   

2)  นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์  บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

5. ที่ปรึกษาทางการเงิน  

 นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั           

6. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 นางสาวป่ินมณี  เมฆมณัฑนา  บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั   

7.   ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 

ณ วนัที่ 15 กนัยายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2557 ผูถ้ือหุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 6,391 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 1,100,000,000 
หุน้ โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.00 น. มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 213 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 909,445,228 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.6777 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถ้ือหุน้  
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มาประชุมดว้ยตนเอง  132 ราย จ านวนหุน้      3,179,319     หุน้ 

รับมอบฉันทะ     81 ราย จ านวนหุน้  906,275,909   หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก  าหนดใหมี้ผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

โดยมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมแทน
จ านวน  5 ราย เป็นจ านวน 843,400 หุน้ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให ้นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงาน
ก ากบัดูแล ช้ีแจงเกี่ยวกบัวิธีปฏิบติัของบริษทัในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้และการลงคะแนนเสียง 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานก ากบัดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสาร       
การประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ทางเว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2557 และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผูถ้ือหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้มีเวลาศึกษาขอ้มูล
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม  

ส าหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้การประชุม          
ด  าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยบริษทัไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในหนา้ 38-40 ของหนงัสือเชิญประชุมตามที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู ้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง           
แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนน (สีเหลือง) ที่บริษทัจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะ    
บตัรลงคะแนนที่ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  

และหากผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด 
ขอให้ผู ้ถือหุ้นโปรดแจ้งช่ือ นามสกุล เพื่อบริษทัจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว        
ในการด าเนินการประชุม ผู ้ถือหุ้นสามารถซักถามเม่ือพิจารณาจบแต่ละวาระแล้ว  และขอให้ผูถ้ือหุ้นใช้ไมโครโฟ น             
ที่บริษัทไดจ้ัดเตรียมไว้ให้เพื่อความชัดเจนของค าถาม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนบริษทัขอเชิญตัวแทน            
ผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน คือ คุณปิยวดี โกศลานันท์ และ คุณธนภัสสร์ จ านงเวชช์ อาสาในการเป็น สักขีพยานตรวจนับคะแนน
ร่วมกบั นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เปิดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี
เป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมไดส่้งให้ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้า และ
ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัแล้ว รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ทั้ งน้ี คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้น     
มอบฉันทะให ้นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจ านวน 843,400 
เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

  จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี             910,755,265 เสียง 
เห็นดว้ย 910,755,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
งดออกเสียง                                       0 เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระที่  2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการประชุม               
ในวาระที่ 2 ซ่ึงจะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั กบั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ดงันั้น วาระน้ี
ตอ้งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั และมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจ านวนทั้งส้ิน 10 ราย 
คิดเป็นจ านวน 360,263,100 หุ้น หรือร้อยละ 32.75 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศ      
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หนา้ 78 ตามที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหุ้น    
ที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นไดต้ามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระน้ีได ้

เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัในวาระน้ีจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ที่เขา้ร่วมประชุมมิใช่ผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้
ร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีท่ีจะตอ้งห้ามเขา้ร่วมประชุม กรรมการบริษทัดงักล่าวจึงสามารถอยู่ใน    
ท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการท ารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น
ที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการ        
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

อยา่งไรกต็าม บริษทัขอเรียนแจง้ว่าในขั้นตอนการพิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อมีมติน าเสนอต่อผูถ้ือหุ้น 
กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
และไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าวดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ท ารายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2  

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ ช้ีแจงรายละเอียดการให้ บริษัท          
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ท  ารายการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูก้่อสร้าง
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากัด ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ฉบับท่ี 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029         
กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2554 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต            
แห่งประเทศไทย ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าจาก บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในปริมาณสูงสุด 
90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น  จ ากัด คร้ังท่ี  3/2557 เ ม่ือวันที่                  
21 สิงหาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) พิจารณา
อนุมัติว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู ้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจน          
เนอเรชัน่ โครงการ 2 (“โรงไฟฟ้า BIC-2”) เพื่อท าหน้าที่ด  าเนินงานดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต 
จดัซ้ือ จดัหามาให ้ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะจ่าย
ค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเร่ิมตน้
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.ไดต้ามก าหนดเวลา โดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา      
ค่าด  าเนินการก่อสร้างเป็นจ านวนทั้งส้ิน 4,310.15 ลา้นบาท ซ่ึงในการน้ี บริษทั บางปะอิน โคเจน   
เนอเรชัน่ จ  ากัด ไดว้่าจ้าง บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ        
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่ มีความน่าเ ช่ือถือ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา               
ค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ ซ่ึง บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด              
ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคางานตามขอบเขตงานที่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
จะว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 แล้วเป็นราคา
ทั้งส้ิน 4,510.39 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบราคาท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอกบั
ราคางานซ่ึงที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระไดป้ระมาณการแลว้ พบว่ าราคางานของที่ปรึกษา
ทางดา้นวิศวกรรมอิสระสูงกว่าราคาที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมา 200.24 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.65 ซ่ึงบริษทัไดช้ี้แจงรายละเอียดการเขา้ท ารายการและลกัษณะความเกี่ยวโยงของ
คู่สัญญาในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 26-28 และสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หนา้ 2-79  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2557 ไดพ้ิจารณา
รายละเอียดการเขา้ท ารายการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   เป็นผูก้่อสร้างโรงไฟฟ้า    
BIC-2 โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั แลว้เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไป    
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการ มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ  านาจต่อรอง          
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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อีกทั้ งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายและข้อก าหนด            
ที่เกี่ยวขอ้งโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2557 ซ่ึงไม่รวมกรรมการ       
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ไดพ้ิจารณารายละเอียดของรายการรวมถึงไดว้่าจ้าง 
บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึงความ
เหมาะสมของการเขา้ท ารายการ และมีความเห็นว่า การว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อท าหน้าท่ีออกแบบ ด าเนินงานดา้นวิศวกรรม ผลิต 
จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2      
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เน่ืองจาก บริษทั 
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีศกัยภาพ มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ และมีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 มาแลว้ อีกทั้ง    
มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ซ่ึงมูลค่าการก่อสร้างท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอต ่ากว่า
ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาวิศวกรรมอิสระ จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีมติเห็นควรเสนอ         
ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

(1) อนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินงานดา้น
วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ติดตั้ ง  และด าเนินการทดสอบ โครงการ
โรงไฟฟ้า BIC-2 ในวงเงิน 4,310.15  ลา้นบาท 

(2) มอบหมายใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญา และด าเนินการ   
ที่จ  าเป็นเพื่อการลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

การเข้าท าสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู ้ด  าเนินงานด้านวิศวกรรม 
ออกแบบ ผลิต จดัซ้ือ จดัหามาให ้ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภท
สินทรัพยห์รือบริการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ ์   
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั  พ.ศ. 2546    
ซ่ึงมีมูลค่าของรายการเป็นเงิน 4,310.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557           
ซ่ึงก  าหนดใหบ้ริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีจะเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มีมูลค่าของรายการ
สูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า          
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  

ทั้ งน้ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง บริษัท ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ากัด            
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์          
ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเ ง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด                
การใหค้วามเห็นตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกนัที่ไดส่้งใหก้บัผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ือหุ้น กล่าวช่ืนชมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัที่เลือกลงทุน     
ในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงจะท าให้ประเทศมีพลงังานส ารองเพิ่มข้ึนท่ีจะเป็นแรงสนับสนุนและ   
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศต่อไป  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 น้ี บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการเองทั้งหมด หรือท าสัญญารับเหมาช่วงให้กบัผูรั้บเหมาช่วงรายอื่นดว้ย 
และก าหนดเวลาที่คาดหมายว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 จะก่อสร้างแลว้เสร็จ 

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า การด าเนินโครงการก่อสร้างมีทั้งท่ี บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการเอง และท าสัญญารับเหมาช่วงให้กบัผูรั้บเหมาช่วงรายอื่น เช่น กรณีการ
ติดตั้ งเคร่ืองจักรในโรงไฟฟ้า BIC-2 จะด าเนินการผลิตและติดตั้ งโดยบริษัทผู ้ผลิตเคร่ืองจักร        
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จะเขา้ควบคุมการด าเนินการของผูรั้บเหมานั้นๆ อีกชั้นหน่ึง และ
จะด าเนินการงานในส่วนอื่นๆ ท่ีรับผิดชอบด าเนินการเองควบคู่กนัไปด้วย ทั้ งน้ี ตอ้งด าเนินการ
ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ให้แลว้เสร็จ และสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(Scheduled 
Commercial Operation Date : SCOD) ภายในวนัที่ 1 มิถุนายน 2560 

นายซุนย้ง แซ่เตียว ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่าบริเวณที่จะด า เนินโครงการได้มีการด า เนินการ                
ดา้นส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑก์ฎหมายครบถว้นแลว้หรือไม่อยา่งไร  

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ ช้ีแจงว่าบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดด้  าเนินการศึกษา
และประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย และไดรั้บอนุญาตให้ด  าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 ในบริเวณดงักล่าวแลว้ 

นายฮ้ังใช้ อัคควัสกลุ ผูถ้ือหุน้ เสนอแนะว่า บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ควรท ากิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัสังคมและบริเวณใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยพฒันาพื้นท่ี
รอบขา้งโครงการ และในขณะเดียวกนับริษทัจะไดรั้บการสนับสนุนจากชุมชนรอบขา้งโครงการ     
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

นายธงชัย เกษกราน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีกรณีที่ตอ้งเกี่ยวขอ้ง
กบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐดว้ย หากสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการเกี่ยวกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ใดๆ ออกมาแลว้ บริษทัมีมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
อยา่งไร  

ประธาน ช้ีแจงว่า การด าเนินโครงการของบริษทัมีรายรับ-ค่าใชจ่้ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ และมีบางส่วนเป็นเงินบาท ซ่ึงบริษทัมีการด าเนินการทางบญัชีที่เรียกว่า “Automatic Hedge” 
เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนแลว้ ส่วนผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียอาจ
คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงไดย้าก แต่บริษทัไดติ้ดตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด รวมถึง
จัดหามาตรการทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะยาวเพื่อกระจายความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง           
ซ่ึงผลการด าเนินงานยงัคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ 
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ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ี มีผูถ้ือหุ้น    
มอบฉันทะให ้นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจ านวน 843,400 
เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 561,008,623   เสียง 
เห็นดว้ย 561,008,623   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                                                                        0   เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย อนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โคเ จนเนอเรชั่น จ ากัด         
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยการ
ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   เป็นผู ้ด  าเนินงาน ดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ 
จัดหามาให้ ติดตั้ง  และด าเนินการทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2            
ในวงเงินไม่เกิน 4,310.15 ล้านบาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการมีอ  านาจพิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดของสัญญา และด าเนินการที่จ  าเป็นจนเสร็จการ  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระที่ 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระที่ 3 ที่จะพิจารณาต่อไป       
เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั  ระหว่าง บริษทั กับ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็น     
บริษทัร่วมและถือเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ดงันั้น วาระน้ีตอ้ง
ผ่านดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั และมีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจ านวนทั้งส้ิน 11 ราย     
คิดเป็นจ านวน 360,278,100 หุ้น หรือร้อยละ 32.75 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศ       
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หน้า 84 ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหุ้น        
ที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นไดต้ามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระน้ีไดต้ามท่ีไดเ้รียนไวต่้อท่ีประชุมในวาระก่อนหนา้น้ี 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัดงักล่าวจะอยู่ใน
ท่ีประชุมเพื่อร่วมช้ีแจงและใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจนต่อผูถ้ือหุน้ ดงัเหตุผลท่ีไดเ้รียนต่อท่ีประชุมแลว้ในวาระก่อนหนา้น้ี 
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา 
(Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี ให้กับ บริษัท    ไซยะบุรี  พาวเวอร์  จ ากัด 

ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ัดการ ช้ีแจงรายละเอียดการท ารายการรับจ้าง
เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ให้กับ บริษัท           
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามที่ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดว้่าจ้าง บริษัท      
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)                
ท าหนา้ที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) มาตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2555 ซ่ึงต่อมาไดย้กเลิก
สัญญาว่าจา้งกบั บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และในปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดท้  าสัญญารับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) แทน บริษทั เซาทอ์ีสท์ เอเชีย         
เอนเนอร์จี จ ากดั ที่ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ยกเลิกสัญญา โดยบริษทัท าหน้าที่ให้ค  าปรึกษา
เกี่ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง  และงานทดสอบ ติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามขอ้ก  าหนดและมาตรฐานภายใตส้ัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 6 ปี              
(ปี  2558-2563)  มูลค่าตามสัญญารับจ้างเ ป็นวิศวกรท่ีปรึกษารวมทั้ ง ส้ิน  371.57 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยค่ารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาจ านวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
สิทธิได้รับค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใชจ่้ายในต่างประเทศและเบ้ียเลี้ ยงต่างๆ 
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นจ านวนไม่เกิน 48.52 ล้านบาท ซ่ึงบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)           
จะไดรั้บช าระเป็นรายเดือนตามที่ระบุในตารางการช าระเงินระหว่างกาล (Interim Payment Schedule) 
เร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนท่ี 2 ของวนัท่ีลงในสัญญาเป็นต้นไป ทั้งน้ี การก าหนดมูลค่าสัญญารับจ้างเป็น
วิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนการโดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามสัญญาจ้าง
วิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer) ฉบับเดิม ระหว่าง  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด กับ           
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงพบว่ามูลค่าผลตอบแทนที่บริษทัจะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกว่าที่ 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ไดรั้บ อีกทั้งมูลค่าดงักล่าวอา้งอิงจากปริมาณงาน จ านวน
บุคลากรที่ตอ้งใช ้ขอบเขตงานตามสัญญา และส าหรับเงื่อนไขของสัญญา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดเ้ทียบเคียงกบัเงื่อนไขโดยทัว่ไปของการให้บริการดา้นวิศวกรรมกบัธุรกิจท่ีด  าเนินการ                
ใหค้  าปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของรายการตามท่ีไดแ้จ้ง     
ในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 29-31 และสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หนา้ 79-85 แลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2557 ไดพ้ิจารณา
รายละเอียดการเขา้ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer)  ของโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั แลว้เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และข้อตกลงในการเข้าท ารายการนั้ นมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป              
ในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ  านาจ
ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
อีกทั้งบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามกฎหมายและขอ้ก  าหนด      
ที่เกี่ยวขอ้งโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2557 โดยไม่รวมกรรมการ      
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณารายละเอียดของรายการรวมถึงได้ว่าจ้าง 
บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึง          
ความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ เห็นว่า การรับจ้าง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เพื่อท า
หน้าที่ เ ป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี                        
มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ยงัสามารถสร้างรายไดจ้ากการรับจา้งตามสัญญาดงักล่าว เน่ืองจากบริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรง        
ในงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า อีกทั้ง พนักงานของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)       
มีโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพฒันาบุคลากรใหม่ดว้ย และเม่ือ
พิจารณามูลค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการรับเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี 
ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เปรียบเทียบกบัสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer) 
ฉบบัเดิมที่ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นคู่สัญญารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กบั 
บริษัท ไซยะบุรี  พาวเวอร์ จ ากัด พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าที่         
บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ไดรั้บ และมูลค่าผลตอบแทนและเง่ือนไขตามสัญญา
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น            
คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

(1) อนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยการรับจา้ง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
เป็นวิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี                
โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท ระยะเวลาในการให้บริการ       
6 ปี (ปี 2558-2563) 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของสัญญา และ
ด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อการลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

การเขา้ท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพย ์หรือบริการ ซ่ึงมีมูลค่าของรายการ
รวมเป็นเงิน 371.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงกรณี
บริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัท ารายการที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

ทั้ งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง บริษัท  ทริปเป้ิล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จ ากัด                    
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์           
ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยมีรายละเอียดการให้
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ความเห็นตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั   
ที่ไดส่้งใหก้บัผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระน้ี  มีผูถ้ือหุ้น   
มอบฉันทะให ้นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจ านวน 843,400 
เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 561,473,168 เสียง 
เห็นดว้ย 561,473,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง            0 เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า    
ไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 371.57 
ลา้นบาท ระยะเวลาในการให้บริการ 6 ปี (ปี 2558-2563) พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริษทัมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญาและด าเนินการที่จ  าเป็นจนเสร็จการ  ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่าการด าเนินงานของบริษัท และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน       
ในปี 2557 ตลอดจนการคาดการณ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระมาณ 1 ปีเศษ 
ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษทัไดด้  าเนินโครงการดา้นพลงังานรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการไฟฟ้า
พลงัน ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์และโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงท าให้
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ของปี 2557 และแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาถึง ณ ส้ินไตรมาส 2/2557 และ
ภาพรวมการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษทั กล่าวคือ ในปี 2555 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า
จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงท าให้
บริษัทเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทผู ้ผลิตไฟฟ้าพลังน ้ า โดย
ทางอ้อม และไดเ้ขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยจ์  านวน 3 โรง ไดแ้ก่ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั และในช่วงปลายปี 2556 บริษทั        
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ไดเ้ขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงส่งผล
ใหผ้ลการด าเนินงานของบริษทัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงไตรมาส 3/2556  ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีบริษทั
เขา้ลงทุนไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยค์รบถว้นทุกโรงแลว้ ซ่ึงบริษทัจะมุ่งมัน่ด  าเนินโครงการ    
ที่ไดล้งทุนไปแล้วให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างโอกาสในการเขา้ลงทุน      
ในโครงการใหม่ๆ ในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

โครงการในปัจจุบนัของบริษทั ประกอบดว้ย 

โครงการ ก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

รายได ้(หน่วย : ลา้นบาท) 
ไตรมาส 2/2557 ไตรมาส 2/2556 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 615 1,816 1,936 
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 117 1,326 17 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8 86 85 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 : รายไดใ้นช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน   
ของปี 2556 แม้ในปี 2557 จะมีรายได้ลดลงเพราะเป็นปีน ้ าแลง้ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อรายได ้     
มากนกั ซ่ึงบริษทัคาดว่าจนถึงส้ินปีจะรักษาระดบัรายไดใ้หเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ได ้

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น : เน่ืองจากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นช่วงปลายปี 2556       
ท าใหย้งัไม่มีรายไดใ้นช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 และเม่ือเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายได้ 1,326 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และส่งผลให้บริษัท           
มีผลประกอบการท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนัยส าคญั และขอขอบคุณผูถ้ือหุ้นท่ีกรุณาให้ความไวว้างใจอนุมติั  
การลงทุนในโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงบริษัทจะพยายามด าเนินการ    
อยา่งเตม็ที่ เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์: บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จ ากัด ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินโครงการ
ทั้ง 100% ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อหน่วย ในช่วง      
6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 มีรายไดใ้กลเ้คียงกนัและเป็นไปตามเป้าหมาย และแมจ้ะมีรายได้
น้อยกว่าโครงการไฟฟ้าประเภทอื่น แต่ข้อดีของโรงไฟฟ้าประเภทน้ี คือ บริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย           
ในดา้นเช้ือเพลิงท่ีจะน ามาผลิตไฟฟ้า และท่ีผ่านมาโครงการน้ีมีสัดส่วนผลตอบแทนให้กบับริษทั    
ไดดี้มากและเป็นไปตามเป้าหมาย 

 บริษทัมีแนวทางการพฒันาผลการด าเนินงานในช่วงปี 2557-2558 กล่าวคือ  
- เพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั 
- ด าเนินการพฒันาโครงการใหม่ใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด 
- เตรียมการศึกษาและพฒันาโครงการในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 
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 โครงการที่อยูใ่นระหว่างการพฒันา ประกอบดว้ย  

โครงการ/ท่ีตั้ง ก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

ก าหนด 
แลว้เสร็จ 

สถานะปัจจุบนั 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  
(จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

120 ปี 2560 ลงนาม EPC Contract 
ภายในปี 2557 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้าบาก  
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

160 ปี 2561-
2562 

ไดรั้บ Project 
Development Agreement 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

1,285 ปี 2562 ความคืบหนา้การก่อสร้าง 
ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2557 
เท่ากบั 40% 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 : ไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากโครงการน้ีจะขายใหก้บั กฟผ. 
ทั้งส้ิน 90 เมกกะวตัต ์และส่วนที่เหลือจะขายให้กบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ซ่ึงคาดว่าจะสามารถลงนามไดภ้ายในปี 2557 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้างไดภ้ายในตน้ปี 2558 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้าบาก : เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโดย บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการเจรจาสัญญาต่างๆ และการด าเนินการยงัเป็นไปตามเป้าหมาย  

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี : อยูใ่นระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีความกา้วหนา้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้นใน บริษทั 
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ในส่วนของ บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสินทรัพย์   
ที่บริษทัลงทุน (Portfolio) เป็นอยา่งมาก 

ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าในอนาคต บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาและเตรียมความพร้อม    
ในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในโครงการ               
ดา้นพลังงานต่างๆ ของภาครัฐ ทั้ งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี     
บริษทัยงัตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิ่มก  าลงัการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบริษทัอีกประมาณ 900 
เมกกะวตัต ์ และส าหรับพลงังานทดแทนที่บริษทัมีโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ลว้ 3 แห่ง บริษทัยงัคง
มุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเพิ่มก  าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประมาณ 
100 เมกกะวตัต ์ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการรอความชดัเจนจากภาครัฐที่จะประกาศให้ภาคเอกชนเขา้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาโครงการประเภทดงักล่าว  

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าโรงไฟฟ้า BIC-2 ภายหลงัหมดระยะเวลาสัมปทาน
ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกหรือไม่ ในกรณีที่ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อไปบริษัทมีแผนจะ
ด าเนินการอยา่งไร และบริษทัมีประมาณการรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า BIC-2 ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 
25 ปีเท่าใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าภายหลงัหมดระยะเวลาสัมปทาน 25 ปีที่ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว 
บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าจะย ังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่ โดยอาจมีการปรับปรุงอุปกรณ์หลัก              
บางช้ินส่วน ซ่ึงจะยงัคงสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัทไดต่้อไป ส าหรับประมาณการรายได ้     
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จากโครงการ BIC-2 จะเทียบเคียงไดก้บัโครงการ BIC-1 ที่มีก  าลงัการผลิตเท่ากนั คือ มีประมาณการ
รายไดท้ี ่2,400-2,600 ลา้นบาทต่อปี 

นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าทั้งหมดใช่หรือไม่ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีจะสร้างใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีทั้งส้ินกี่เฟส และบริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น
อื่น เช่น เวียดนาม กมัพูชา หรือไม่ 

ประธาน ช้ีแจงว่าบริษัทยงัคงให้ความสนใจและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในประเทศ    
เพื่อนบา้นอื่นนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ไม่สามารถก าหนดไดช้ดัเจน
เน่ืองจากตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดใ้นหลายองคป์ระกอบ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีทั้งส้ิน 2 เฟส อยา่งไรกต็าม ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของการ
ก่อสร้างและด าเนินโครงการ และ ณ ปัจจุบันการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของบริษทัเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าทั้งส้ิน 

นายอนุชาติ สถาพรพูนผล ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าจากแผน PDP ของภาครัฐท่ีจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหิน บริษทัมีความสนใจเขา้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินหรือไม่ และจากแผนการขยาย
ก าลงัการผลิตของบริษทั ณ ปี 2562 บริษทัจะเพิ่มก  าลงัการผลิตจากไฟฟ้าพลงัน ้ า ซ่ึงมี Adder ต ่า 
บริษทัเห็นว่ามีขอ้ดีและข้อเสียอย่างไร และบริษทัมีแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อใชใ้นการเพิ่มก  าลัง   
การผลิตอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าบริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
และพร้อมตอบสนองนโยบายด้านพลงังานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องพิจารณาความ
เหมาะสมหลายๆ ดา้นประกอบกนั เช่น โครงการดงักล่าวเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ มีผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสม ส าหรับ
ทิศทางการเพิ่มก  าลงัการผลิตของบริษัทในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า เน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้ว      
เห็นว่าอตัราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีได้จากพลังน ้ าต  ่ากว่าไฟฟ้าจากพลงังานประเภทอื่น         
โดยเม่ือน าไปถวัเฉลี่ยกบัค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอื่นๆ แลว้ ท าให้ค่าไฟฟ้ามีราคาต ่าลงส าหรับผูใ้ช้
ไฟฟ้า อีกทั้งไฟฟ้าพลงัน ้าเป็นไฟฟ้าท่ีไดจ้ากพลงังานหมุนเวียนและเป็นพลงังานสะอาด และบริษทั
ไม่มีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ดงันั้น แมค้่าไฟฟ้าของไฟฟ้าพลงัน ้ าจะต ่ากว่าไฟฟ้า
ประเภทอื่นแต่บริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นตน้ทุนพลงังานที่น ามาผลิตไฟฟ้า ส าหรับแผนการระดมทุน
ในช่วง 5-10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้ซ้ือสินทรัพยท์ี่ดีในอนาคต บริษทัมีแผนระดมทุน
ทางการเงินหลายช่องทาง อาทิ การท าสัญญากูเ้งินโดยตรง ในระดบับริษทัย่อย  (Project Finance) 
รวมถึงด าเนินการจดัอนัดบัเครดิตเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาออกหุ้นกู ้หรือการระดมทุนรูปแบบ
อื่นๆ นอกจากน้ีบริษัทมีสินทรัพยท์ี่ดีและสามารถสร้างมูลค่าและเป็นอีกหน่ึงช่องทางหน่ึงของ
รูปแบบการระดมทุนของบริษัทได้ จึงเห็นได้ว่าบริษัทจึงมีช่องทางระดมทุนเพื่อใช้ในการซ้ือ
สินทรัพยท์ี่หลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระหว่างพิจารณาช่องทางที่มีตน้ทุนทางการเงินน้อยที่สุด 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบับริษทัมากที่สุดเพื่อใชใ้นการระดมทุนต่อไป และเม่ือไดข้อ้สรุป
รูปแบบการระดมทุนแลว้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป 
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าจุดคุม้ทุน (Break Event) ของโครงการ BIC-2 กี่ปี และ
เงินทุนที่ใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 จ านวน 4,310.15 ลา้นบาท อีกทั้ง บริษทัมีความสนใจ    
ที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัลมหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า จากการศึกษาพบว่าจุดคุม้ทุนของโครงการ BIC-2 คือ 8 ปี โดยแหล่ง
เงินทุนที่ใชส้ าหรับการก่อสร้างมาจากการท าสัญญากูเ้งินระหว่าง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั กบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูส่้วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซ่ึงบริษัทจะช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัเท่านั้น และ
บริษทัยงัคงมีความสนใจและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมเช่นกนั 

นายชัย ล้ิมเลิศเจริญวนิช ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากปริมาณก๊าซธรรมชาติลดลงประกอบกับ     
อายุสัมปทานโรงไฟฟ้า BIC-2 ที่ยาวกว่า 25 ปี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่าย             
ก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการ BIC-2 ไดใ้ห้ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ
โครงการไดต้ลอดอายุสัมปทานอย่างไร และบริษทัจะประสบปัญหาขาดทุนอนัเน่ืองมาจากราคา     
ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง
หรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. ที่มีเง่ือนไขว่าบริษทัจะท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะตอ้งส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการ BIC-2 
เพื่อใชผ้ลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายใหก้บั กฟผ. เพื่อให ้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ BIC-2 ให้กบั กฟผ. ไดต้ามสัญญา อีกทั้งบริษทัร่วมของ บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูด้  าเนิน
โครงการ BIC-1 และ BIC-2 จึงสามารถมัน่ใจไดว้่า บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหุ้นส่วน    
ในโครงการ BIC-2 เช่นเดียวกนั จะตอ้งรับผิดชอบจดัส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัโครงการ BIC-2 เพื่อใช้
ในการผลิตไฟฟ้าไดต้ลอดอายุสัญญาสัมปทาน ส าหรับความเส่ียงจากการขาดทุนอนัเน่ืองมาจ าก
ราคาเช้ือเพลิงปรับตวัสูงข้ึนนั้น เน่ืองจากการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะจ่ายให้กบั บริษัท      
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดมี้การก าหนดสูตรค านวณอตัราค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับใชก้บั
กรณีท่ีมีการปรับเพิ่มราคาก๊าซธรรมชาติแลว้ ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถส่งผ่านความเส่ียงเร่ืองราคา     
ค่าก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนไปยงั กฟผ. ซ่ึง กฟผ. จะเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการปรับข้ึนของค่าก๊าซ
ธรรมชาติแทนภาคเอกชน ดงันั้น แมร้าคาก๊าซธรรมชาติจะปรับเพิ่มสูงข้ึนเท่าใดจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อรายไดท้ี่โครงการ BIC-2 จะไดรั้บจาก กฟผ. แต่อยา่งใด 

นายธารา ชลปราณี ผูถ้ือหุ้น เสนอแนะว่าจากเอกสารรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ หน้า 6 ที่ว่า “ดังนั้น จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใคร่เสนอให ้       
ผูถ้ือหุ้นของบริษัทลงมติอนุมติัการเข้าท ารายการที่ 1 และรายการที่ 2 ในคร้ังน้ี” อาจไม่ถูกต้อง
เน่ืองจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหนา้ที่เพียงเสนอความเห็นมีความเหมาะสม เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูถ้ือหุน้เท่านั้น โดยผูถ้ือหุน้พิจารณาและลงคะแนนดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ขอสอบถาม
ความหมายที่ตอ้งการอธิบายตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 64 ประกอบ
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2557 หน้าที่ 24 ของหนังสือเชิญประชุมที่แสดงรายละเอียด      
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การใช้แผงโซล่าร์ของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ว่าใช ้
เทคโนโลยีแบบ Crystal Line ซ่ึงควรหมายถึง Single Crystal หรือ Mono Crystal แต่ในรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแจ้งว่าเป็น Multi Crystal ซ่ึงอาจไม่ถูกต้อง อีกทั้ งท่ีแจ้งว่า         
มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังไฟฟ้าร้อยละ 80-90 อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะการผลิตไฟฟ้า          
พลงัแสงอาทิตยเ์ป็นวิธีการแปลงพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นพลงัไฟฟ้า ซ่ึงประสิทธิภาพการแปลงพลงังาน
ดงักล่าวสามารถท าไดสู้งสุดเพียงร้อยละ 10 เท่านั้ น (จากตวัอย่างการแปลงพลงัแสงอาทิตย์เป็น
พลงังานไฟฟ้าในพื้นท่ีแดดจดั ซ่ึงในพื้นท่ี 1 ตารางเมตรสามารถรับแสงอาทิตยไ์ดสู้งสุด 1,000 วตัต ์
และสามารถแปลงเป็นพลงัไฟฟ้าไดเ้พียง 100 วตัต)์ จึงอาจท าใหเ้กิดการสับสนว่าสามารถผลิตไฟฟ้า
ไดถ้ึง 800-900 วตัต ์และขอสอบถามวตัถุประสงคข์องการใชพ้ื้นท่ีโครงการของ บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ  ากดั ท่ียงัเหลืออยู่อีกจ านวนมาก เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีโครงการดงักล่าวกับ
พื้นท่ีโครงการของ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด แล้วพบว่ายงัมีพื้นท่ีเหลืออีกจ านวนมาก และขอ
สอบถามถึงเหตุผลในการใชเ้ทคโนโลยี Thin Film ในโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษทั บางเขนชัย 
จ ากดั และเทคโนโลย ีMulti Crystal ในโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ซ่ึงน่าจะ
เลือกใช ้Single Crystal ที่มีราคาสูงกว่าแต่ใหป้ระสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและอายกุารใชง้านสูงกว่า 

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั บริษทัจึงเป็นผูค้ดัเลือกอุปกรณ์และก่อสร้างโรงไฟฟ้าเองดว้ย ซ่ึงบริษทัได้
เลง็เห็นถึงความเหมาะสมและเลือกใชแ้ผงแบบ Thin Film เน่ืองจากให้พลงัไฟฟ้า  พื้นท่ีแสงน้อยได้
ดีกว่าและต้นทุนต่อก าลังการผลิตถูกกว่าแต่ใช้พื้นท่ีมากกว่าเทคโนโลยีแบบ Crystal Line และ
เน่ืองจากเป็น Thin Film คุณภาพดีจึงมีอัตราการ degrade ที่ค่อนข้างต ่า  ส าหรับโครงการของ       
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั เน่ืองจากบริษทัเขา้ไปร่วม
ลงทุนโดยถือหุน้ร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนน้อยเท่านั้น และมิไดมี้ส่วนร่วมในการคดัเลือกอุปกรณ์
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่อยา่งใด และจากการตรวจสอบประกอบการพิจารณาลงทุน
แลว้พบว่ามีอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ ์ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาลงทุนในโครงการดงักล่าว 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีในโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัเป็นเพียงผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย จึงไม่อาจ
ทราบวตัถุประสงค์การใชท้ี่ดินที่เหลืออยู่ดงักล่าวอย่างชดัเจนได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะสอบถาม
และขอค าช้ีแจงการใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวจากบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ต่อไป 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามพร้อมเสนอแนะว่าบริษทัควรจัดให้ผูถ้ือหุ้นเขา้เยี่ยมชม
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 ท่ีบริษัทได้ลงทุนและเปิดด าเนินการ              
เชิงพาณิชยแ์ลว้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหก้บัผูถ้ือหุน้  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าท่ีผ่านมาบริษทัเคยจัดให้กลุ่มผู ้จัดการกองทุนและนักข่าวเขา้เยี่ยมชม     
เพื่อท าความเขา้ใจการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า BIC-1 แลว้ และบริษทัขอรับไปพิจารณาด าเนินการ
จัดให้ผู ้ถือหุ้นเข้า เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้า BIC-1 โดยขอให้ผู ้ถือหุ้นที่สนใจกรุณาลงช่ือ                
ที่เจา้หนา้ที่ของบริษทั 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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 ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก  

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เ ป็น
ประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอื่นใดที่จะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.30 น.
  

 
  ลงช่ือ      ดร.ทนง   พิทยะ      ประธานที่ประชุม 
          ประธานกรรมการบริษทั 
 
 

ลงช่ือ    ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
           เลขานุการบริษทั 
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