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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
วนัพฤหัสบดีที ่ 9  เมษายน  2558 

ณ ห้องประชุมสุพรรณกิาร์ ช้ัน 4 อาคารวริิยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 

2) นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

3) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

5) ดร. วชิาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

6) นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 

7) นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ   (กรรมการอิสระ) 

8) นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

9) นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการ 

10) นายอลัวนิ  จี กรรมการ 

11) ดร. สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
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2. ทีป่รึกษาคณะกรรมการ 

 1)  นายสมควร  วฒักีกุล  

 2) นายค าผยุ  จีราระร่ืนศกัด์ิ 

3. ผู้บริหาร 

 1) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

 2) นางสาวปาริฉตัร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 

 3) นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 4) นายวรท  ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร  

 5) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท เดอะลจิีสท์ จ ากดั 

 1)  นายนพดล  อินทรลิบ 

 2) นางสาวสาวติรี  ตรีนวรัตน์ ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

5. ทีป่รึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั 

 1) นายกิตติพงษ ์ เลิศวนางกรู  

6. ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

 1) นายพชัร  เนตรสุวรรณ    

7. ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 1) นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ 

8. ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธ์ิ 

 1) นางสาวจิตต ์สาวติตก์ุล 

9. ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม 

ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date)     
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน     
7,484 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้งส้ิน 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลา               
ท่ี เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 421 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้ ง ส้ิน 
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837,983,866 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.1804 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยแยก
เป็นผูถื้อหุน้ 

มาประชุมดว้ยตนเอง 255 ราย จ านวนหุน้     6,298,008 หุน้ 

รับมอบฉนัทะ 166 ราย จ านวนหุน้ 831,685,858 หุน้ 

ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแก้ว เข้ารวมประชุมแทน
จ านวน 13 ราย คิดเป็นจ านวน 8,425,300 หุน้ 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัท            
ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  รวมทั้งแจง้
ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ซ่ึงไม่มี      
ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากน้ี บริษทัยงัได้
เผยแพร่เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม  

ส าหรับวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้    
การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษทัได้ช้ีแจงตามรายละเอียดในหน้า 61-65 ของหนังสือเชิญ
ประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู ้ถือหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ      
งดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนนท่ีส านักกรรมการผูจ้ดัการจดัเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือ     
แสดงตวัเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 
วาระเลือกตั้งกรรมการท่ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด  

และหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติม      
ในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจง้ช่ือ นามสกุล เพื่อจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม และ
เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ และขอให้
ท่านใชไ้มโครโฟนท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้เพื่อความชดัเจนของค าถาม 

และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษทัขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวน ้ าฝน ชุวสัวตั 
และ นางสาวชลยัยกร มาลยั  อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนบัคะแนนร่วมกบั นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  

http://www.ch-karnchang.co.th/
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ดร. ทนง พทิยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  2558 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2557      
ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่ 28  ตุลาคม  2557 

 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท         
คร้ังท่ี 1/2557 ท่ีจะรับรองในวาระน้ีเป็นรายงานการประชุมเม่ือวนัท่ี  28 ตุลาคม 
2557 โดยบริษทัได้จดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จและจดัส่งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รวมทั้ งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ckpower.co.th แลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญั      
ผูถื้อหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2557 มีความ   
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 853,249,468 เสียง 

เห็นดว้ย   853,249,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง         0 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามญั       
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ตามท่ีเสนอ 

http://www.ckpower.co.th/
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ระเบียบวาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ก าหนดให ้
“คณะกรรมการบริษทัจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถื้อหุ้น 
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี”  จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ           
ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2557 ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. และไดเ้ผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทั www.ckpower.co.th แล้วตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 และ
ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2557  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงรายละเอียดโดยสรุปการด าเนินงานของบริษทัในช่วงปี  
ท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ผลประกอบการของปี 2557 เป็นไปตามคาดหมาย โดยมีรายไดร้วมประมาณ 
7,027 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีก าไรสุทธิ 472    
ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 116 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลดีต่อรายได้
ของบริษทัในรอบปี 2557 กล่าวคือ การท่ีบริษทัสามารถรับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) ของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น จ  ากัด ได้อย่างเต็มปี และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของ            
ทุกโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเข้าลงทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรท่ีส่งผลให้
บริษทัมีบุคลากรท่ีมีความสามารถรับเป็นท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรมให้กบัโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนได ้ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถสร้างรายได้ เพิ่มเติม
จากรายไดเ้งินปันผลจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ แต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทั้ง 3 
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหใ้นปี 2557 เป็นปีท่ีบริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนในปี 2557 มีผลประกอบการโดยสรุป ดงัน้ี 

1) โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 : ในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 
2,321 GWh แมปี้ท่ีผ่านมาปริมาณน ้ าฝนน้อยและฤดูฝนล่าช้ากว่าก าหนด     
ซ่ึงสามารถสร้างรายได้รวมเป็นเงิน 3,976 ล้านบาท และเป็นไปตาม
คาดการณ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 : ในปี 2557 สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได ้761 GWh ซ่ึงสามารถสร้างรายไดร้วมไดถึ้ง 2,723 ลา้นบาท 

http://www.ckpower.co.th/
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3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชัย : บริษทัถือหุ้นในสัดส่วน  
ร้อยละ 100 โดยในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได ้14 GWh ซ่ึงสามารถสร้าง
รายไดเ้ป็นเงิน 163 ลา้นบาท 

นอกจากทั้ง 3 บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ โครงการอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาธุรกิจ
ของบริษทัต่างมีผลความคืบหนา้เป็นไปตามคาดการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง          
โดย บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ  ากดั โดยมีความคืบหนา้การก่อสร้างแลว้เสร็จ
เกือบร้อยละ 50 ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้าได ้    
ในปีอีกประมาณ 4 ปี (ปี 2562) ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมติัเขา้ซ้ือหุ้นของ บริษทั       
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (XPCL) ซ่ึงเป็นบริษทัผูบ้ริหารจดัการโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) ทั้งหมด   
ท่ี CK ถืออยู ่หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL 
และหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวแลว้จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยภายใตบ้ริษทัท่ีจะปรับสูงข้ึน
จากเดิม 755 เมกกะวตัต ์เป็น 2,100 เมกกะวตัต ์ซ่ึงถือเป็นการเติบโตถึงเกือบ           
3 เท่าตัว โดยรายละเอียดจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา         
ในวาระท่ี 8 ต่อไป 

2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC-2) : ตามท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ได้มีมติ
อนุมติัการวา่จา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง 
BIC-2 ปัจจุบนัได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างและมีความคืบหน้าการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนการ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2560 ซ่ึงจะส่งผลให้ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว
บริษทัจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 875 เมกกะวตัต ์

ส าหรับแผนการพฒันาก าลงัการผลิตรวมของบริษทั นอกจากโครงการไฟฟ้า   
พลงัน ้ าไซยะบุรีแล้ว บริษทัคาดว่าจะยงัไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2558    
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ขอเข้าเจรจากับผูใ้ห้กู้รายต่างๆ ของบริษัทย่อย      
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มผลการด าเนินงานให้กับบริษัทย่อยอนัจะ       
ส่งผลดีต่อผลตอบแทนท่ีบริษทัจะได้รับ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าให้มีผลประกอบการท่ีดี และเร่งผลกัดนัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า     
น ้ าบาก ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าขนาดเล็ก และปัจจุบันอยู่ในระหว่าง       
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การเจรจาเง่ือนไข ซ่ึงหากสามารถบรรลุขอ้ตกลงและบริษทัสามารถเขา้พฒันา
โครงการได้แล้วจะส่งผลต่อก าลังการผลิตรวมของบริษัทท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็น
ประมาณ 2,300 เมกกะวตัต์ และนอกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวแลว้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นอีกประเทศท่ีบริษทัให้ความสนใจ
เข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า          
และส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษัทได้เตรียมความ
พร้อมดา้นต่างๆ เพื่อให้สามารถเขา้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอ
เรชั่นได้ทนัทีท่ีมีประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดย ณ ปัจจุบนับริษทัไดเ้ขา้เจรจาเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอ
เรชั่นกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ทั้งส้ิน 4 นิคม นิคมละ 2 โครงการ รวมเป็น 8 โครงการ   
ซ่ึงหากบริษทัไดรั้บการคดัเลือกและลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจะท าให้บริษทั   
มีก าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 960 เมกกะวตัต์ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทมีอัตรา        
การเติบโตร้อยละ 27 ต่อปี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นธุรกิจ
เดียวกนัแลว้ บริษทัมีอตัราการเติบโตอยูใ่นเกณฑดี์ 

ทั้ งน้ี จากผลการด าเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีเป็นไปตาม
คาดการณ์ และมีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัได ้
ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558 
พิจารณาอนุมัติเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ        
ปี  2557 ให้กับผู ้ถือหุ้น  และจัดสรรเ งินไว้เ ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย                   
ซ่ึงรายละเอียดจะน าเสนอต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 4 ต่อไป 

นอกจากนโยบายการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าแลว้ บริษทัยงัให้ความส าคญักบั
การพิจารณาเลือกเขา้ลงทุนในโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
โดยไม่ละเลยท่ีจะดูแลผลกระทบตลอดจนคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าดว้ย 
ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้กับ
ชุมชนต่างๆ โดยเน้นท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน เช่น การปรับปรุง
โรงเรียนในจงัหวดัเชียงรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากแผน่ดินไหว ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดั
เดียวกบัโรงไฟฟ้าของ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั หรือ การให้การสนบัสนุน
การขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้กบัชุมชนห่างไกลในจงัหวดันครราชสีมา    
ซ่ึง เป็นพื้น ท่ี เดียวกับโรงไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัย  จ  ากัด ตลอดจน              
การสนับสนุนติดตั้งแผงโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
จงัหวดัเลย 
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท          
ในรอบปี 2557 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นายวเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถาม
วา่ จากท่ีปรากฏในข่าวขอทราบความคืบหนา้ของการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทน 100 เมกกะวตัต ์และแผนการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้ และบริษทัมีเกณฑเ์ลือกเขา้ด าเนินการอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์(Solar Farm) โดยเขา้ส ารวจท่ีดินท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาและใกลจุ้ดรับไฟฟ้าซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัในกลุ่มเพื่อลดตน้ทุน
ด้านพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงบริษัทมีความพร้อมทั้ งส้ิน 100 เมกะวตัต์ ปัจจุบัน          
อยูร่ะหวา่งรอความชดัเจนของนโยบายภาครัฐและการเปิดรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงคาดวา่
จะมีความชดัเจนประมาณตน้เดือนพฤษภาคม ส าหรับการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าท่ีเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้มีการเข้าศึกษาและเจรจาอยู่อย่างต่อเน่ืองเม่ือบริษทั
ได้รับข้อเสนอ แต่ ณ ปัจจุบันยงัไม่มีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีชัดเจน       
โดยบริษทัมีเกณฑ์การพิจารณาเข้าลงทุนโครงการท่ียงัไม่เร่ิมเปิดด าเนินการ    
ตอ้งมีผลตอบแทนการลงทุน (Equity Interest Rate of Return : EIRR) ท่ีร้อยละ 
10-15 และส าหรับโครงการท่ีแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการเชิงพาณิชย์ซ่ึงความเส่ียง
ลดนอ้ยลงจะพิจารณาลงทุนท่ี EIRR ร้อยละ 8-10 

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในฐานะอาสา
พิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมเอกชนต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) (โครงการ Collective Action Coalition : CAC) อยา่งไร และบริษทั    
มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ใดท่ีแสดงถึงการพฒันาอันจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระมาณ 400 บริษทั
จาก 600 บริษทัไดล้งนามเขา้ร่วมโครงการ CAC แลว้แต่บริษทัยงัมิไดล้งนามเขา้
ร่วมโครงการดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่โดย
ก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งชดัเจน และมุ่งเนน้ให้มี
การส่ือสารนโยบายดงักล่าวไปสู่ภาคการปฏิบติัในระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน โดย ณ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหลกัการและรับฟังความคิดเห็น
เพื่อน ามาปรับใช้และก าหนดทิศทางการเขา้ร่วมการขบัเคล่ือนน้ีของบริษทั ซ่ึง
บริษัทได้จัดส่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
เก่ียวกบัการป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ืองดว้ยตระหนักถึง
ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  

นายวเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถาม
เพิ่มเติมว่า เน่ืองจากภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพยายามลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติลง ซ่ึงเป็นผลลบต่อการขยายโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ท่ีตอ้งใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต จึงขอทราบความชดัเจนในการร่วมพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่กบันิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษทั 
และก าหนดระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการเปิดรับซ้ือไฟฟ้าจากระบบ 
โคเจนเนอเรชั่นของภาครัฐ และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของ
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุน 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ ส าหรับนโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัการรับซ้ือไฟฟ้า  
ท่ีผลิตจากระบบโคเจนเนอเรชัน่คาดวา่จะทราบความชดัเจนจากแผนการพฒันา
ไฟฟ้าได้ภายในช่วงเดือนพฤษภาคมว่าจะมีการรับซ้ืออยู่หรือไม่และลดลง
หรือไม่ และแมว้่าภาครัฐจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแต่กรณีดงักล่าว    
ยงัตอ้งท าการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนดว้ย ในระหวา่งน้ี
บ ริษัท จึงได้ เต รียมความพร้อมโดยลงนามบันทึกความเข้า ใจกับนิคม
อุตสาหกรรมจ านวน 2 นิคม และไดมี้การเจรจาเบ้ืองตน้กบัอีก 1 นิคม ส าหรับ   
อีก 1 นิคมนั้นเป็นนิคมของกลุ่มบริษทัในเครือท่ีแม้ไม่มีการลงนามบนัทึก     
ความเขา้ใจแต่สามารถเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัจะไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ดังนั้ น บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมเพียงพอท่ีจะพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ไดท้นัทีเม่ือภาครัฐประกาศเปิดรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐยงัไม่มีความชัดเจน     
ในการรับซ้ือไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ แต่บริษทัเช่ือมัน่วา่ไฟฟ้าจากระบบ   
โคเจนเนอเรชัน่เป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับ
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การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินนั้ น บริษัทได้เข้าเจรจากับผู ้ให้กู้ของ
โครงการโรงไฟฟ้าทุกโรงเพื่อขอลดดอกเบ้ียและได้รับการอนุมัติแล้ว              
ซ่ึงโรงไฟฟ้าหลกัของบริษทั คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ได้มีการ
เจรจาและบรรลุขอ้ตกลงลดดอกเบ้ียให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน (Market Rate) แลว้      
แต่ยงัไม่สามารถลดลงได้มากกว่าน้ีได้เน่ืองจากโครงการดังกล่าวตั้ งอยู่ใน     
สปป.ลาว ซ่ึงสถาบนัการเงินหลกัยงัคงนโยบายอตัราดอกเบ้ียท่ีลดต ่ามากไม่ได้
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเจรจาต่อไปดว้ยเช่ือวา่เป็นโครงการท่ีดีและ
ขายไฟฟ้ากลบัมาให้กบัประเทศไทย นอกจากน้ีไดเ้จรจาเพื่อขออนุมติัจากผูใ้ห้กู้
ยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการตั้งส ารองเงินสดในบญัชีต่างๆ ท่ีตั้ งไวเ้พื่อจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ในผลประกอบการของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ต่อผูใ้ห้กู ้   
ซ่ึงโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 ได้มีการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์มาเป็น
ระยะเวลากว่า 4 ปี ซ่ึงมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจและสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูถื้อหุ้นได ้ท าให้แนวโนม้การเจรจาเป็นไปในทางท่ีดี อีกทั้งไดเ้จรจาเพื่อ
ขอขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้และหากสามารถบรรลุการเจรจาไดจ้ะส่งผล
ดีต่อกระแสเงินสดของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 เป็นอยา่งมาก 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่า
วาระน้ีไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานให ้  
ท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี
ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 
ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อท่ี 49 
ก าหนดให้ “บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน 
และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั
งบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนนั้น
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัในการประชุม
สามญัประจ าปี” และ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 51 ก าหนดให้ “คณะกรรมการ
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ตอ้งจดัส่งส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีให้กับ         
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี”  

ทั้งน้ี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน      
อีวาย จ ากดั ในรายงานประจ าปี 2557 ตั้งแต่หน้า 139 ถึงหน้า 187 รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วย 2.  ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้า         
พร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ckpower.co.th ล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 แลว้  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ          
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย  ผูถื้อหุ้น เสนอแนะว่า บริษทัควรจดัการประชุมในช่วง
เดือนมีนาคม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากเวลาการประชุม
อาจตรงกบัการประชุมของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน และให้บริษทัเลือกใช้ผูส้อบ
บญัชีรายอ่ืนท่ีมิใช่ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด รวมถึงวิธีการและช่องทาง      
ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอตวัแทน   
ผูเ้ขา้ไปเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอวิสัยทศัน์ในนามของผูถื้อหุ้น
รายย่อย และขอให้จดัท าภาพเคล่ือนไหว (VDO Presentation) เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
เห็นภาพโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนอย่างชดัเจน เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูถื้อหุน้ถึงโครงการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

ประธาน แจง้วา่รับทราบและจะน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,245,760 เสียง 

เห็นดว้ย   867,236,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย               9,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง          0 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น       
ท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่4 พิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2557 และการจัดสรรเ งินก าไรไว้เ ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย                 
ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 54 
ก าหนดให้ “ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร      
ซ่ึงรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย    
เงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงิน
ปันผลต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลให้กระท า
ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือ
ไปยงัผูถื้อหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย” และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 55 
ก าหนดให้ “บริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหรือ
มากกวา่นั้น” รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 37  
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คณะกรรมการบริษทัพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้ เห็นวา่ผลการด าเนินงาน        
ในปี 2557 บริษทัมีก าไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยมีก าไรสะสม    
ท่ียงัไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวดจ านวน 205,602,302.06 บาท จัดสรรเป็น       
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 10,280,115.10 บาท คงเหลือก าไรสะสมท่ียงั      
ไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด จ านวน 195,322,186.96 บาท จึงเห็นควรน าเสนอ       
ท่ีประ ชุมสามัญผู ้ถื อ หุ้นประจ า ปี  2558 พิ จารณาอนุมัติ จ่ า ย เ งินปันผล                 
จากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
110,000,000 บ าท  คิด เ ป็น ร้อยละ  51.34 ของก า ไ ร สุท ธิตามงบการ เ งิน            
เฉพาะกิจการของบริษทั โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ี
ปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 
ทั้ งน้ี  หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ บริษัท       
จะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดใ้นวนัท่ี 27 เมษายน 2558  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ผูถื้อหุ้นสามารถน าเงินปันผลท่ีจะ
ได้รับน้ีไปเครดิตภาษีได้หรือไม่อย่างไร และ ณ ปัจจุบนับริษทัมีหน้ีสินเท่าใด
และคิดเป็นสัดส่วนต่อทุนเท่าใดตามท่ีในหนา้ท่ี 5 ของรายงานประจ าปี และมาก
เกินความสามารถในการบริหารจดัการแลว้หรือไม่อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ เม่ือค านวณอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยข์องบริษทั
ซ่ึงจะไดอ้ตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษทัจะอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
คือ 0.89 และมีช่องทางใหบ้ริษทัสามารถพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงินได้อีก ซ่ึงบริษทัมีนโยบายควบคุมให้ D/E Ratio ของบริษทั        
ไม่เกิน 2 และในส่วนของเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีไดร้้อยละ 20 โดยไม่มี BOI 

นายปิติ สุทธิรัตตัญญู ผูถื้อหุ้น เสนอแนะว่า บริษทัยงัอยู่ในช่วงเร่ิมด าเนินการ
และมีความจ าเป็นต้องเก็บเงินสดไวเ้พื่อการด าเนินงาน ดังนั้น อาจเป็นการดี      
ต่อบริษทัหากพิจารณาปันผลเป็นหุน้เพื่อเก็บเงินสดไว ้

ประธาน แจ้งว่ารับทราบและจะน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปใน     
คร้ังต่อไป โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,290,973 เสียง 

เห็นดว้ย             867,290,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง       0 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ        
ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 110,000,000.00 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,280,115.10 บาท โดยจะจ่ายให้แก่   
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ  ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี        
27 เมษายน 2558 รายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ  และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 5  

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีครบก าหนดพ้นต าแหน่งตามวาระ        
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ได้แก่ กระผม นายทนง พิทยะ      
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวิน จี ขอไม่เขา้ร่วม
การประชุมในวาระน้ีจนกว่าท่ีประชุมจะท าการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอให ้   
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมในวาระท่ี 5 แทน 
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นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อ            
ท่ีประชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3      
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 น้ี กรรมการท่ี
พน้ต าแหน่งตามวาระมีทั้งส้ิน 4 ท่าน คือ  ดร.ทนง พิทยะ  นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ  
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวนิ จี 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบก าหนด
วาระและท่ีครบก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ   
กฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

3.  คุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแล
กิจการ เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 

4.  กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติั
หน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเท
อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้เลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษทั 

ทั้ ง น้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้
ตั้ งแต่ว ันท่ี  1 ตุลาคม ถึงว ันท่ี  31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีบริษัทได้แจ้ง ต่อ           
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้
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สิทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th นั้น  ปรากฏว่าไม่มี     
ผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก นายสมโพธิ ศรีภูมิ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2557 ท่ีผา่นมา มีผลท าให้จ  านวนกรรมการบริษทัคงเหลือ 
11 ต  าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และ         
มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ      
ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทั ซ่ึงจะมีผลท าใหก้รรมการบริษทัมีทั้งส้ิน 12 ต  าแหน่ง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการ        
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน 
ซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่าง
เต็มท่ีต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ และแต่งตั้ ง นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณา
แลว้ มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เลือกตั้ง ดร.ทนง พิทยะ 
นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวิน จี กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน า
ต่างๆ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ พร้อมแต่งตั้ ง  นายชัยว ัฒน์ 
อุทยัวรรณ์ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใส    
ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลงั ส าหรับวาระน้ี
บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองทุกราย     
เพื่อน าไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบติัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับผู ้ถือหุ้น                 
ท่ีมอบฉันทะบริษทัจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม        
แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในฐานะอาสา
พิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีมีท่านใดเป็นกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์    
การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ในคร้ังน้ีมีกรรมการอิสระ     
ท่ีพน้ต าแหน่งและไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งรวม 2 ท่าน ไดแ้ก่  
ดร.ทนง พิทยะ และ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ส่วนอีก 2 ท่าน คือ นายสุพงศ ์ 
ชยุตสาหกิจ และนายอัลวิน จี เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร โดยบริษัท
พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายและท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกาศผลการนับคะแนนเป็น
รายบุคคล ดงัน้ี 

(1)  ดร.ทนง พิทยะ 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย            867,579,581  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 

ไม่เห็นดว้ย         22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 

งดออกเสียง      0 เสียง 

(2)  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย            867,501,181  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9884 

ไม่เห็นดว้ย      100,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0116 

งดออกเสียง     0  เสียง 
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(3)  ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย            867,585,581  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย         16,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 

งดออกเสียง               0    เสียง 

(4)  นายอลัวนิ จี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681  เสียง 

เห็นดว้ย                    867,576,081  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นดว้ย         10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง         15,500  เสียง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณต่อท่ีประชุมท่ีได้ให ้  
ความไวว้างใจและลงมติอนุมติัให้กรรมการ ทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประกาศผลการ           
นบัคะแนน นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681  เสียง 

เห็นดว้ย   867,542,181  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เห็นดว้ย             36,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 

งดออกเสียง             23,000 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  และ       
ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ง 4 กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์          
เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
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ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 6 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่       
ท่ีประชุม และเชิญ ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน            
ท่ีประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการต่อ             
ท่ีประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบั        
ของบริษทั ขอ้ท่ี 33 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม      
เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆจากบริษทัในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนั ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษัทหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป        
หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได”้  

ในปี ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ า ปี  2557 ได้อนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้งดจ่าย
โบนสักรรมการส าหรับปี 2556  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัได้พิจารณา
ปริมาณงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

(1) รางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการ :  
เป็นเงินโบนสัส าหรับกรรมการ ซ่ึงพิจารณาก าหนดโดยมีความเก่ียวโยง
กบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทัในปีท่ีผา่นมาโดยก าหนดเป็นวงเงิน           
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(2) ค่าตอบแทนกรรมการ :   
เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการก าหนดเป็นวงเงินรายปี 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่ง โดยพิจารณาตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตาม
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง และก าหนดเป็นจ านวนเงินคงท่ีทั้งปี และ       
จ่ายเป็นรายไตรมาส 

    ส าหรับโบนสักรรมการประจ าปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558      
เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ         
ซ่ึงมีรายละเอียดการจ่ายตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 51 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5.)         
ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และได้
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th แลว้ ดงัน้ี 
(1) รางวลัประจ าปี 2557 ส าหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558  :  ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและ
มีส่วนได้เสียในวาระน้ี 1 ราย ถือหุ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล  ผู ้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทจัดท าตาราง
เปรียบเทียบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีย ้อนหลัง          
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และอตัราค่าตอบแทนท่ีได้รับ     
การอนุมติัและใชไ้ปจริงในปี 2557 

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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ประธาน แจง้ว่ารับทราบและจะน าไปปรับปรุงการน าเสนอในปีถดัไป ส าหรับ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บการอนุมติัในปี 2557 มิไดมี้การจ่ายไปจริงทั้งจ  านวนท่ีไดรั้บ
การอนุมติัเน่ืองจากมีกรรมการลาออกไป และตวัเลขท่ีเสนอน้ีค านวณบนพื้นฐาน
ของอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ 12 ท่าน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย            867,498,281  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9881 

ไม่เห็นดว้ย       103,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0119 

งดออกเสียง      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เสนอ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท และรางวลัประจ าปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท รายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

  ประธานขอให้ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ          
ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน          
ต่อท่ีประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 45 และ     
ข้อ 53 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ งบุคคล ซ่ึงมี    
ความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง และ      
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงพน้จากต าแหน่งนั้นมีสิทธิท่ีจะได้รับคดัเลือกให้กลบัเขา้มารับ
ต าแหน่งไดอี้ก  
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   ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีร่วมกบั
ฝ่ายจัดการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์           
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ         
การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา โดยไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของผูส้อบบญัชีรายเดิม
ของบริษัท และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอ          
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัน้ี  

(1) เสนอผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทส าหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ ง  นางสาวศิราภรณ์ เ อ้ืออนันต์กุล         
และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี           
ตริยานันทกุล แห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนหน่ึงคนใดเป็น    
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2558 ซ่ึงผู ้สอบบัญชี ตามรายช่ือท่ี เสนอมานั้ น                   
ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด              

          (2) ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท          

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบญัชีเห็นควรก าหนดเท่ากบัค่าตอบแทน
การตรวจสอบบญัชีของปี 2557 เน่ืองจากคาดว่าในปี 2558 ไม่มีการด าเนินการ
ตรวจสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั โดยบริษทัได้น าขอ้มูลอตัรา    
ค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั
มาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีก าหนดนั้ น        
อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมและอยูร่ะดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อ          
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมี
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อม
หนังสือเชิญประชุมคร้ัง น้ี  และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ckpower.co.th แลว้  

 

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นายฮ้ังไช้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายณรงค ์หวงัเจริญวงศ์ เสนอแนะให้
จดัท าขอ้มูลการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี 

ประธาน แจง้วา่รับทราบและจะน าไปปรับปรุงการน าเสนอในปีถดัไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย             867,579,681  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 

ไม่เห็นดว้ย           7,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 

งดออกเสียง         15,000  เสียง 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ ง  นางสาวศิราภรณ์            
เ อ้ืออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี             
ตริยานนัทกุล แห่งบริษทั  ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและงบการเงิน
รวม และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท 
รายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด จาก บริษัท            
ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  และการเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษัท           
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 8 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากบัดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 8 
ท่ีจะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยง ระหว่าง 
บริษทั กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 
ดังนั้น วาระน้ีต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
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ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ       
ออกเสียงลงคะแนนรวมจ านวนทั้งส้ิน 13 ราย คิดเป็นจ านวน 331,959,400 หุ้น 
หรือร้อยละ 30.1781 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียด              
ตามสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึง
สินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการซ้ือหุ้น บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ  ากดั จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) หนา้ท่ี 27-29 รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 7. แต่อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัคง
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระน้ีได ้

เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จึงไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ท่ีเขา้ร่วมประชุมมิใช่ผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้
ร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีท่ีจะตอ้งห้ามเขา้ร่วมประชุม 
กรรมการบริษัทดังกล่าว จึงสามารถอยู่ในท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียด           
การท ารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าท ารายการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นท่ีจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนแจ้งว่าในขั้นตอนการพิจารณา โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติน าเสนอต่อผู ้ถือหุ้น กรรมการบริษัทซ่ึงเป็น
กรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
มิไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

อน่ึง วาระท่ี 8 และวาระท่ี 10 ถือว่าเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไข    
ซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 8 หรือวาระท่ี 10 ท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามัญ        
ผูถื้อหุ้น รวมทั้งวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระดงักล่าว ได้แก่ วาระท่ี 11 วาระท่ี 12 
วาระท่ี 13 เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ 
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ประธาน ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (XPCL) จาก บริษทั         
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นXPCL    
ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น XPCL              
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวม
ประมาณ 4,344 ลา้นบาท จาก CK และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL 
รวมทั้งการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้าง
แลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท และการรับภาระผูกพนั
เดิมท่ี CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL  

ทั้งน้ี การซ้ือหุน้ XPCL และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ   
ท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวนัท่ี            
31 สิ งหาคม  2551 และ ท่ีแก้ไข เพิ่ ม เ ติม  และประกาศคณะกรรมการ               
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการ     
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547        
ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 37.34 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557       
(ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) เขา้ลกัษณะ
เป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

ดังนั้ น บริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อ         
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) และจดัส่งสารสนเทศ   
การท ารายการใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีเปิดเผยรายการ          
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งสารสนเทศการท ารายการไดม้า    
ซ่ึงสินทรัพยใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. รวมทั้ งได้น าเสนอเร่ืองดังกล่าว         
เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีเพื่อพิจารณาและ
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อนุมติัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนัอนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้น XPCL ในคราว
เดียวกนั 

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุน้ XPCL ในคร้ังน้ีถือเป็นการเขา้ท ารายการระหวา่งบริษทั 
กบั CK ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั       
ของบริษทั จึงเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน          
พ.ศ. 2546  ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวภายใตป้ระกาศรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันแล้วคิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 68.13 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท่ี มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเ งินรวมส้ินสุด ณ ว ัน ท่ี                 
30 กันยายน 2557 ทั้ งน้ี ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษทัจึงถือเป็นรายการเก่ียวโยงกันขนาดใหญ่       
ซ่ึ งบ ริษัท มีหน้า ท่ีต้อง เ ปิด เผยสารสนเทศการท า รายการดังก ล่ าว ต่อ                
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. และ
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อความสมเหตุสมผล 
ประโยชน์ของการท ารายการความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท า
รายการ เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
10. รวมทั้งจดัให้มีการประชุม ผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว โดยตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ในการเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท 
ดงันั้น ผูถื้อหุ้นดังมีรายช่ือปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน       
ไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีได ้
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์        
ท่ีก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนดงักล่าว และเพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่างๆ        
ของบริษทั ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน 
XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ บริษทัจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จ านวน 1,870,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมี
การจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
1,870,000,000 หุน้ ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 10 ต่อไป 

นอกจากน้ี หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั  
ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
เต็มทั้ งจ  านวน 1,870,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,610,000,000 บริษัทหรือ            
ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอาจพิจารณาท่ีจะเล่ือนการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัและการเขา้ซ้ือหุ้น 
XPCL จาก CK ออกไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม ในการน้ีหากจ าเป็นตอ้งมี
การเล่ือนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
และการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ออกไป บริษทัก็มีความจ าเป็นตอ้งเล่ือน      
การออกและเสนอขายใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั          
ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทั (ตามวาระท่ี 12) ออกไปดว้ยเช่นกนั 

อน่ึง ส าหรับการพิจารณาเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในวาระน้ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558    
ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ การเขา้ซ้ือหุ้น  XPCL จาก CK และการเขา้ลงนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL พร้อมทั้ งการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงิน     
เพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   
จะท าให้บริษทัได้รับประโยชน์ กล่าวคือ สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้น             
ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีจะเป็นผูล้งทุน
หลกัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มมูลค่าของบริษทัและความน่าสนใจท่ีนักลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดี   
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ต่อการระดมทุนต่อไปในอนาคต และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
และอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในระยะยาวใหก้บับริษทั นอกจากน้ี การท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL ในช่วงท่ี
โครงการยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่พน้ช่วงก่อสร้างท่ีมีความเส่ียงสูงมาแล้ว     
ท าให้ได้ราคาท่ีสมเหตุสมผลอยู่ในช่วงท่ีท าให้บริษัทได้อัตราผลตอบแทน        
ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่จนกระทัง่
โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จได ้ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล รวมถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเปรียบเทียบกับการท ารายการเช่นเดียวกันน้ี      
กบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระและไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัแลว้ เห็นวา่ 
การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และการเขา้ลงนาม    
ในสัญญา ซ้ือขายหุ้น XPCL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั โดยขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการนั้นมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป   
ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป (Arm’s Length 
Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัเข้าซ้ือหุ้น บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ  ากดั จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือ   
ขายหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด รายละเอียดตามท่ีเสนอ และเพื่อ             
ความสะดวกในการด าเนินการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติั
ให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
จาก คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร   และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ       
มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  ก าหนดรายละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้ตกลง และ
ราคาตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
ลงนามในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้น 
XPCL จาก CK รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการช าระเงิน
เพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่โครงการจะก่อสร้างแลว้
เสร็จ รวมถึงการรับภาระผกูพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ 
XPCL 
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2) ประสานและขออนุญาตการขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ         
ต่อหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงิน และบุคคล
หรือองคก์รใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL และ  

3)  กระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK การปฏิบติัตาม
หน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่า
โครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพนัเดิมท่ี CK มีกบั
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผูถื้อหุ้น สอบถาม อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับการเขา้ไป
ลงทุนใน XPCL ต่อปี และเสนอแนะให้บริษัทจัดท าภาพเคล่ือนไหว            
(VDO Presentation) ของโครงการไซยะบุรี 

ประธาน ช้ีแจงวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายละเอียดการเขา้ท ารายการเพื่อน าส่งให้กบั
ท่ านผู ้ถือ หุ้น ทุกท่ านใช้ประกอบการพิจารณา ถึงความ เหมาะสมและ
สมเหตุสมผลของการเขา้ลงทุนใน XPCL ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. และ
รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดย บริษัท แคปปิตอล        
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. และขอให้พิจารณาจาก
เอกสารท่ีได้จดัส่งไปน้ี และขออภยัท่ีมิได้จดัท า VDO Presentation น าเสนอ     
ในการประชุมในวนัน้ี 

นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ รายละเอียดการเขา้ท า
รายการซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าขอ้มูล   
โดยละเอียดพร้อมรูปภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรีในรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแลว้ โดยเงินท่ีใช้ในการซ้ือหุ้น XPCL 
จาก CK เป็นเงินท่ีจะไดจ้ากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือ (Rights Offering) ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาในวาระ
ต่อๆ ไป โดยมิไดเ้ป็นการกูย้มืเงินแต่อยา่งใด 

นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ใน XPCL  
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นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษทางการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ ขอ้มูลผลตอบแทนการ
ลงทุนใน XPCL ปรากฏรายละเอียดในหน้า 39-40 ของรายงานความเห็นของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยในปี 2561 จะเป็นปีแรกท่ีเร่ิมมีก าไรและจะมี
ก าไรไปตลอดอายุสัมปทาน 29 ปีไปจนถึงปี 2591 เน่ืองจากบริษทัเขา้ไปซ้ือ 
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้น ผลตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บ
จากการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 30 ของตวัเลขก าไรท่ีปรากฏตามตารางน้ี  

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เม่ือโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีก่อสร้างแลว้เสร็จ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้จะสามารถสร้างรายไดป้ระมาณ 15,000 ลา้นบาท
ต่อปี และจะเป็นก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบ้ีย ค่าเส่ือมราคา 13,450 ล้านบาท
และเป็นก าไรสุทธิปีละประมาณ 9,250 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทในฐานะผูถื้อหุ้น     
ในสัดส่วนร้อยละ 30 จะไดรั้บผลตอบแทนคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 ลา้นบาท
ต่อปีจนถึงปี 2591 โดยคิดเป็นผลตอบแทนท่ีอตัราร้อยละ 10-12 ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัเช่ือวา่โครงการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น อีกทั้งโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าไซยะบุรีเป็นการก่อสร้างฝายน ้ าลน้ท่ีจะช่วยบริหารจดัการน ้ าในลุ่มน ้ า
โขงอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในพื้นท่ี สปป.ลาว โดยไม่มีการกกัเก็บน ้ า 
โดยน ้ ายงัคงไหลไปตามทิศทางธรรมชาติผา่นประเทศต่างๆ ในบริเวณลุ่มแม่น ้ า
เช่นเดิม และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อธรรมชาติให้นอ้ยท่ีสุด อีกทั้ง ช่วงเวลาในการ
เขา้ซ้ือเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก CK ผูก่้อสร้างไดด้ าเนินการก่อสร้างผา่น
พ้นช่วงเวลาท่ีมีความเส่ียงสูงด้านการก่อสร้างไปแล้ว นอกจากน้ี ผู ้ถือหุ้น 
ใน XPCL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีความมัน่คงทางการเงินสูง บริษทัจึงคาดว่า          
ผูถื้อหุน้ทุกรายจะสามารถเพิ่มทุนไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

นายวิเ ชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา    
สอบถามว่า ขอให้อธิบายภาระผูกพนัท่ีตอ้งรับต่อมาจาก CK ซ่ึงมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 6 

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า ภาระผูกพนัท่ีบริษทั
ตอ้งรับต่อมาจาก CK เม่ือซ้ือหุ้น XPCL มาจาก CK ประกอบด้วย 2 ส่วน 
กล่าวคือ  

1) กรณีเพิ่มทุนตามก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง : หาก บริษทั พีที จ  ากดั      
ผูเ้ดียว (บริษทั พีที) (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 20) ไม่สามารถช าระเงินเพิ่มทุนได ้บริษทัมีหนา้ท่ี
ตอ้งจ่ายเงินจ านวนดงักล่าวแทนผูถื้อหุ้นรายนั้นๆ ซ่ึงมีมูลค่ารวมของเงิน  
เพิ่มทุนทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 4,594 ลา้นบาท โดยเม่ือบริษทัช าระแทน
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แล้วบริษัทสามารถเรียกเงินต้นรวมทั้ งดอกเบ้ียในเงินเพิ่มทุนจ านวนท่ี    
ช าระแทนไปนั้นคืนจากผูถื้อหุ้นรายนั้นๆ ได้ และหากผูถื้อหุ้นรายนั้นๆ     
ไม่ช าระคืนบริษทัสามารถเรียกเอาหุน้ในมูลค่าท่ีจ่ายไปนั้นมาเป็นของบริษทั
ได ้

2) กรณี Cost overrun : มูลค่าสูงสุดท่ีโครงการจะเกิด Cost overrun คือ 11,506 
ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการก่อสร้าง เน่ืองจากสัญญา
ว่าจา้งก่อสร้างท่ีโครงการท าไวก้บั CK เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีเป็นสัญญาแบบ  Lump Sum Turnkey ดงันั้น ความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากค่าก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่าประมาณการจึงมี
โอกาสเป็นไปได้ยาก ซ่ึงบริษทัต้องเข้ารับภาระผูกพนัทั้งหมดในจ านวน
ดงักล่าว  

ส าหรับเงินท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการภาระผกูพนัทั้งหมดจะมาจากเงินท่ีไดรั้บ
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 
Offering) ประมาณ 5,610 ลา้นบาท ซ่ึงจะน าเงินจ านวน 4,344 ลา้นบาทจ่าย
ให้กบั CK ส่วนเงินท่ีเหลือจะน าไปใชส้ าหรับโครงการในอนาคต ส าหรับภาระ
ผูกพันในการเพิ่มทุนใน XPCL ในอนาคตจะใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลง
ใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรายละเอียดการพิจารณาออกใบส าคญัแสดง
สิทธิจะน าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระต่อๆ ไป 

นายวเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถาม
วา่ จากการท่ีบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีรับมาจาก CK ใน XPCL จะส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องท่ีบริษทัจะตอ้งใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในแผนการพฒันาหรือไม่อยา่งไร 

ประธาน ช้ีแจงว่า ภาระผูกพันกรณีท่ีต้องจ่ายเงินเพิ่มทุนแทนรัฐวิสาหกิจ      
ไฟฟ้าลาวไดมี้การจดัวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศไทยให้กบัผูถื้อหุ้น
รายดงักล่าวแลว้ ดงันั้น โอกาสท่ีผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวจะไม่สามารถช าระเงินเพิ่ม
ทุนตามก าหนดเวลาได้จึงน้อยมาก แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ้งระบุเป็น
ภาระผูกพนัท่ีบริษทัต้องรับมาไวด้้วยเน่ืองจากเป็นภาระผูกพนัท่ีระบุไวต้าม
เง่ือนไขแห่งสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL ส าหรับภาระผกูพนักรณี Cost overrun นั้น 
มิใช่กรณีค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ แต่เป็นกรณีงานท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากรัฐบาล 
สปป.ลาว ขอให้ปรับแบบการก่อสร้างให้ดูแลส่ิงแวดล้อมมากข้ึนตามความ
ตอ้งการของคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง (Mekong River Commission : MRC) 
เ ช่น  ระบบระบายตะกอนและทางให้ปลา ขนาดใหญ่ผ่านให้มาก ข้ึน                 
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โดยงานเพิ่มเติมเหล่าน้ีรัฐบาล สปป.ลาว จะมีการชดเชยให้ ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ผลตอบแทนแลว้เห็นวา่ไม่แตกต่างจากก่อนท่ีจะตอ้งมีงานเพิ่ม ดงันั้น ผูถื้อหุ้นแต่
ละรายจึงไม่ขัดข้องท่ีจะใส่เ งินเพิ่มทุนลงไปในโครงการอีกเม่ือย ังคงได้
ผลตอบแทนเท่าเดิม 

นายชวลิต วิสราญกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะซ้ือหุ้น XPCL จาก 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL) หรือไม่ และบริษทัจะมีความ
มัน่ใจได้อย่างไรว่าผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ได้แก่ CK BECL และ บริษทั           
ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) จะใช้สิทธิแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ เพราะถา้ผูถื้อหุ้นไม่เห็นความจ าเป็นในการแปลง
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะส่งผลใหบ้ริษทัไม่ไดรั้บเงินท่ีคาดวา่จะใชใ้นการลงทุนใน 
XPCL 

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ ณ ปัจจุบนับริษทัยงั
ไม่มีแผนเขา้เจรจาเพื่อขอซ้ือหุน้ XPCL จาก BECL แต่อยา่งใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัเช่ือมัน่ในความมัน่คงและศกัยภาพของ
สินทรัพยท่ี์บริษทัเขา้ลงทุนและคาดวา่ราคาหุ้นของบริษทัในระยะเวลา 5 ปีจะมี
ความใกลเ้คียงกบัราคาใชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิและเป็นโอกาสท่ีดีต่อผู ้
ถือหุ้นท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีไม่ถึงตามท่ีคาดหมายไว้ บริษัทได้พิจารณาแผนรองรับ             
กรณีดงักล่าวเพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีแลว้
เน่ืองจาก D/E Ratio ของบริษทัอยูใ่นเกณฑ์ต ่า และหากบริษทัท าการเพิ่มทุนแลว้
จะยิง่ท  าให ้D/E Ratio ของบริษทัต ่าลงถึง 0.7 ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีช่องทางในการ
กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นโครงการดงักล่าวไดอี้กมาก 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากการหารือภายในผู ้ถือหุ้นรายใหญ่เบ้ืองต้น             
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะใช้สิทธิแปลงใบส าคญั
แสดงสิทธิหากราคาหุน้เกินไปกวา่ราคาใชสิ้ทธิ 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากแม่น ้ าโขงไหลผ่าน
หลายประเทศและมีประเทศตน้น ้ าสร้างเข่ือนบนแม่น ้ าโขงซ่ึงอาจมีความเส่ียงท่ี
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีไม่มีน ้ าเพียงพอผลิตไฟฟ้า บริษทัไดศึ้กษาและ
พิจารณาความเส่ียงจากผลกระทบดงักล่าวแล้วหรือไม่อย่างไรและผลกระทบ
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัเท่าใด 
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ประธาน ขอให้ นายสมควร วฒักีกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัช้ีแจงต่อ      
ท่ีประชุม 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  ช้ีแจงว่า ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีบริษทัไดท้  าการศึกษาปริมาณน ้ ายอ้นหลงั 50 ปี 
พร้อมศึกษาการบริหารจัดการน ้ าของประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศต้นน ้ าท่ีมี       
การสร้างเข่ือนบนลุ่มแม่น ้าโขงพบวา่ประเทศจีนจะกกัเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนท าให้
น ้ าในลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีจะส่งผ่านมาลดลงในทางกลบักนัน ้ าในฤดูแลง้จะเพิ่มมาก
ข้ึนเพราะปล่อยน ้ามามากข้ึน ดงันั้น ฤดูน ้าหลากท่ีปริมาณน ้ามากเกินความจ าเป็น
จะน้อยลงในขณะเดียวกนัฤดูน ้ าแลง้ท่ีน ้ าน้อยจะมีน ้ ามากข้ึนและจะน าน ้ ามาใช้
ประโยชน์ไดม้ากข้ึน 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากประเทศจีนตอ้งผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนบนลุ่ม
แม่น ้าโขงเช่นกนัท าให้เกิดการบริหารจดัการน ้ าท่ีเป็นระบบเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้
อย่างสม ่าเสมอตลอดปี ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณน ้ าท่ีไหลลงมายงัโครงการไฟฟ้า
พลังน ้ าในบริเวณลุ่มแม่น ้ าโขงตอนล่างท่ีจะได้รับน ้ าท่ีมีความสม ่าเสมอข้ึน  
ตลอดปีเช่นเดียวกนั 

นายวิสูตร ประยูรพันธ์ุรัตน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากหน้า 42-43 ของรายงาน
ความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงใชว้ิธีการประเมินมูลค่าแบบประเมิน
มูลค่าหุน้ดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ซ่ึงแสดงวา่
กระแสเงินสดทั้งโครงการประมาณ 16,000 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือค านวณท่ีสัดส่วน
ร้อยละ 30 ตามท่ีบริษทัจะเขา้ไปถือหุ้น คือประมาณ 4,800 ลา้นบาท เปรียบเทียบ
กบัท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินค่าหุ้น XPCL ให้กบั CK ท่ีประมาณ 4,344 ลา้นบาท 
พบวา่ส่วนลดท่ีบริษทัไดรั้บนอ้ยมาก ท่ีปรึกษามีความคิดเห็นต่อกรณีน้ีวา่รายการ
น้ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งไร  

นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงวา่ จากมูลค่าท่ีบริษทัเขา้
ซ้ือหุ้น XPCL จ านวนประมาณ 4,344 ลา้นบาท เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ี 4,800 
ลา้นบาท ดว้ยอตัรา EIRR ร้อยละ 11 เห็นวา่เหมาะสมและสมเหตุสมผลแลว้ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) ท่ีบริษทัจ่ายไปให้กบั 
CK เพื่อให้ได ้XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 บริษทัจ่ายเฉพาะในส่วนท่ีไดมี้การ
จ่ายเงินเพิ่มทุนกนัแลว้เท่านั้น ดงันั้น บริษทัไม่ตอ้งเสีย Premium ในส่วนท่ียงั
ไม่ไดเ้พิ่มทุนลงไปดว้ย จึงเห็นว่าเป็นรายการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบั
บริษทัแลว้ 
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นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศชัย สอบถามวา่ ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าไซยะบุรีในปัจจุบนั และกรณีท่ีสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนก าหนด
สามารถส่งไฟฟ้าเขา้มาขายก่อนก าหนดไดห้รือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ณ ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีมีความ
คืบหนา้โครงการเกือบร้อยละ 50 แลว้ และหากสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดก่้อนก าหนดจะสามารถขายไฟฟ้าไดก่้อนก าหนดท าให้มี
รายไดเ้ขา้มาเร็วข้ึน 

นายวเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถาม
ว่า ตามท่ีทราบจากข่าวต่างๆ ว่า CK จะยา้ยการลงทุนในธุรกิจพลงังานมาอยู่
ภายใตบ้ริษทั ซ่ึง BECL เป็นหน่ึงในบริษทัในกลุ่มท่ีถือหุน้ใน XPCL ดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้น จะมีนโยบายขายหุ้น XPCL ท่ี BECL ถืออยูใ่ห้กบับริษทัเพื่อเป็นการยา้ย
การลงทุนในธุรกิจพลงังานมาไวก้บับริษทัตามนโยบายท่ีไดท้ราบมาหรือไม่ และ
ถา้บริษทัมีความสนใจจะน าเงินจากแหล่งใดมาใชซ้ื้อหุน้ XPCL จาก BECL 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า BECL ถือหุ้นใน XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 7.5      
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วา่โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีเป็นโครงการท่ีดี
และบริษทัมีความสนใจท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก BECL แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บั
นโยบายและความตอ้งการของ BECL ด้วย ซ่ึงในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป   
บริษทัจะเขา้เจรจากบัทาง BECL ต่อไป แต่ ณ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีแผนเขา้
เจรจาเพื่อขอซ้ือ XPCL จาก BECL แต่อย่างใด ทั้งน้ี แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ใน    
การเขา้ซ้ือมีทั้งเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
รวมถึงความสามารถในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 536,880,681  เสียง 

เห็นดว้ย            531,211,281  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9440 

ไม่เห็นดว้ย   5,669,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0560 

งดออกเสียง     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสียอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน     
คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท จาก CK และ    
การเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รวมทั้ งการเพิ่มทุนใน XPCL         
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน     
รวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และการรับภาระผูกพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจา้หน้ี
สถาบนัการเงินของ XPCL และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ประธาน ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงเก่ียวกับ      
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ  ข้อ 4 ในเ ร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ณ ปัจจุบนัมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั
เท่ากบัหุ้นละ 5 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบัหุ้นของบริษทั ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั
จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ        
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้     
จะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด ซ่ึงมีรายละเอียด
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 10-11 ดงัน้ี 

รายการ ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

หลงัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
2. ทุนช าระแลว้ )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
3. มูลค่าท่ีตราไว ้ )บาท(                         5                      1 
4. จ านวนหุน้ )หุน้(  1,100,000,000 5,500,000,000 
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ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 ในเร่ือง   
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวซ่ึ้งมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 

 ให้ยกเลิกข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั และให้ใช้ข้อความใหม่
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000   บาท (หา้พนัหา้ร้อยลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 5,500,000,000   หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                       1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 5,500,000,000   หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                       -   หุน้ (-) 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558     
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 ยงัไดมี้มติอนุมติัเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูมี้อ านาจในการ        
ลงนามในค าขอหรือในเอกสารใดๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย์  รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร  และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  และการตีความของหน่วยงานราชการ       
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
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1. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท รายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับทุน         
จดทะเบียนของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น      
ท่ีตราไว ้

3. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู ้จ ัดการ             
เป็นผูมี้อ านาจ 

- ลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใดๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความ      
ในเอกสารดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนัง สือบริคณห์สนธิ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ     
การด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  และการตีความของหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจา้หนา้ท่ี 

วาระน้ีต้องได้รับมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า          
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย             867,601,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ท่ีประชุมมีมติติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี  
ตราไวจ้ากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทในส่วนท่ีเ ก่ียวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ          
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 3,740,000,000  
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ า นวน  9,240,000,000  บ าท  โ ด ยก า ร ออก หุ้นส ามัญ เพิ่ ม ทุนจ า นวน 
3,740,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระท่ี 10 

 เน่ืองจากวาระท่ี 10 ถือเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกันกบัวาระท่ี 8 และเป็นเง่ือนไข     
ซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระน้ีไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้
ถือว่าวาระท่ี 8 ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นอนัยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาวาระท่ี 11 ถึง 13 ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัวาระน้ีต่อไป 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงเก่ียวกับ        
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุม         
ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน จาก CK ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 8 บริษทัมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท        
ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL     



 - 39 - 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ  จึงเห็นควรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และ         
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน           
ของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน      
(แบบ F 53-4)  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ทั้งน้ี การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว
ตอ้งได้รับอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า      
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุน        
จดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) จ านวน 
1,870,000,000 หุ้นและ เพื่ อรอง รับการใช้ สิท ธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ                 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั          
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
1,870,000,000 หุน้ 

วาระน้ีโดยตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 
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ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย             862,103,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3663 

ไม่เห็นดว้ย    5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6320 

งดออกเสียง         15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน         
ของบริษัทอีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000  บาท          
โดย   การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท จ านวน 1,870,000,000 หุน้ รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที ่11 พิจารณาอนุมัติ ก ารแ ก้ ไขเพิ่ม เติมหนัง สือบริคณห์สนธิ ข้อ  4 ใน เ ร่ือง                  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียน     
ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุม           
ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ            
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือ        
และช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในระเบียบวาระท่ี 10 ขา้งตน้  

บริษทัมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 

  ให้ยกเลิกข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั และให้ใช้ข้อความใหม่
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนนวน 9,240,000,000 บาท (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 9,240,000,000  หุน้ (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 9,240,000,000  หุน้ (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                       - หุน้ )-(  

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติั
ใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบหมายให้  คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได้รับ     
การแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูมี้อ านาจในการลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใดๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอ
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชย์  การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ              
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั
และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
ดงัน้ี 

1. แก้ไขเพิ่ม เ ติมหนัง สือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ี เ ก่ียวกับ 
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั รายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู ้จ ัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ 
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ านาจ 

- ลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใด ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  และยื่นขอจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความใน
เอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิท่ีตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ด าเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  และการตีความของหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจา้หนา้ท่ี 

วาระน้ีโดยตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย             862,103,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3663 

ไม่เห็นดว้ย    5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6320 

งดออกเสียง         15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
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ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ     
เพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ    
หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน   
ของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุม         
ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK และเพิ่มทุน              
จดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในวาระท่ี 8 และ 10 ขา้งตน้ บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรับ
การเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ตลอดจนส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และส าหรับการลงทุนต่าง ๆ   
ของบริษทัในอนาคต อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมสนใจ     
จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น            
ของบริษทั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้
มติอนุมติัให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมี   
การจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในอตัรา 1  หุ้น
สามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับการจดัสรร ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็น        
การเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1  หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนได ้1  หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุ้น 
ทั้งน้ี ลกัษณะทัว่ไปของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ปรากฏ
ในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั
ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย             862,118,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3680 
ไม่เห็นดว้ย    5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6320 
งดออกเสียง      0  เสียง  

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั   
เพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ      
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัในอตัรา 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับการจดัสรร             
ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย ซ่ึง เป็นการเสนอขายโดยไม่ คิดมูลค่ า               
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ในราคา    
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุน้ รายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที ่13 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุม         
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 
3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น    
ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการ   
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จองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดังรายละเอียด     
ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 10 และ 12 ขา้งตน้ 

ดงันั้น เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์       
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้
มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั    
เพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights offering) และ             
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน         
ของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอรายละเอียดตาม
หนงัสือเชิญประชุมหนา้ 15-19 ดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่า   
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท         
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอตัราการจดัสรร 1 หุ้นสามญั
เดิมต่อ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ในกรณี
ท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ  ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น
อาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)  ได้ โดยท่ี 
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่
สิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีได้
จองซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Rights offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น               
(Rights offering) ในรอบแรกแลว้ ให้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงได้รับ  
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบั       
ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม       
ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงัน้ี 



 - 46 - 

(1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรร
ให้แก่ผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าว
ทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

 (2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง ทั้ งน้ี จ  านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือ
แลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจดัสรรตามข้อ (ก)    
ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย   
และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วน   
การถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณ
ด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือ    
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

ทั้ งน้ี  ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ        
ตามวิธีการในข้อ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร         
หากยงัคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถด าเนินการตามวิธีการ
ค านวนขา้งตน้ได ้บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการค านวณทิ้ง 

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และการจดัสรรให้แก่      
ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษทัจะด าเนินการ    
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือ
จากการเสนอขายทิ้ง  
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รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และการจดัสรรให้แก่     
ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)  รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ทั้งน้ี เห็นสมควรก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี     
ปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ตามข้อ 1. 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่า   
ท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ     
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ท่ีมีการจองซ้ือ และช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท     
ตามขอ้ 1. ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับการจดัสรรต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุน้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ  ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทั้งหมด บริษทัจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวน
ดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นได้ลงตัว รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม       
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. 
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3.  การมอบอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน   
เพื่ อ เสนอขายแก่ ผู้ถื อ หุ้นเดิมของบริษัทตามสัด ส่วนการถือ หุ้น        
(Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ       
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม    
ที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท     
ตามข้อ 1. 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อย  จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอ่ืน
ใด ซ่ี ง ไ ด้ รั บ ก า รแ ต่ ง ตั้ ง จ า กคณะก ร รมก า รบ ริห า ร  ป ร ะธ าน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

1 . ก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ      
เพิ่มทุน และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการ
จองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง    
แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ การแก้ไขวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน  (Record Date) 
และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเป็นส าคญั  การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน   
ในคราวเดียวทั้งจ  านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย 
ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ      
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าวทั้งในส่วนของ
การเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี   
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) และการจดัสรรหุ้นสามญั    
เพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมี       
การจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
ตามขอ้ 1. 
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2. เจรจาและเข้าท าสัญญาใดๆ รวมถึงการลงนามในเอกสาร          
และ การแก้ไขเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ ง            
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีปรึกษากฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอ่ืนใด และ/หรือ 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(หากจ าเป็น) 

3. ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว 
ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทดังกล่าว  ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน   
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4. แกไ้ขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว 

5. มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ     
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน 

นายฮ้ังไช้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายณรงค ์หวงัเจริญวงศ์ เสนอแนะให้
บริษทัก าหนดวนั XD XR XW ภายหลงัการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อป้องกนั
ผลกระทบจากกรณีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เสนอ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในวนัน้ี
บริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุน (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
ซ่ึงจะมีผลให ้XR ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
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นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามอตัราส่วนของการไดรั้บสิทธิซ้ือหุ้น
เพิ่มทุน 

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก
ตอ้งการให้เป็นตวัเลขกลมท่ี 1,870,000,000 หุ้น จากการค านวณจึงไดต้วัเลข       
ท่ี 1 หุน้เดิมต่อ 0.34 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นท่ีเหลือจากการค านวณจะปัดเศษของ
หุน้นั้นทิ้ง 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 867,601,681 เสียง 

เห็นดว้ย            862,118,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3680 

ไม่เห็นดว้ย    5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6320 

งดออกเสียง      0  เสียง  

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม      
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights offering) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน        
ของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคา    
ค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอ านาจท่ีเ ก่ียวข้อง 
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที ่14 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชวลิต วิสราญกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจน 
เนอเรชัน่ท่ีมีก าลงัการผลิตประมาณ 120 เมกกะวตัต ์จะสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั
เท่าใด และมีก าไรสุทธิต่อโรงไฟฟ้าเท่าใด 
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กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นท่ีอยู่ใน
แผนพฒันาโครงการของบริษทัมีประมาณการณ์รายได้ต่อปีท่ีประมาณ 3,000 
ลา้นบาท อตัราก าไรก่อนหักภาษีท่ีร้อยละ 14 และอตัราก าไรหลงัหกัดอกเบ้ียท่ี
ร้อยละ 7-8 ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Market Rate) ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ 

นายวเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถาม
เพิ่มเติมว่า จากอัตราท่ีประมาณการณ์ตามท่ีแจ้งนั้ น เม่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในปี 2557 พบวา่ต ่ากวา่
ท่ีแจง้ เน่ืองมาจากสาเหตุใด  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ ส าหรับผลประกอบการของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) ในปี 2557 ไดมี้การขายไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดเ้ต็มจ านวนตามท่ีท าสัญญา แต่ส าหรับการขาย
ใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถขายไดต้ามสัญญาเน่ืองจาก
ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา มีภาวะการชะลอตัวทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการดังกล่าว             
ไม่สามารถรับซ้ือไฟฟ้าจาก BIC-1 ได้ตามท่ีท าสัญญา ซ่ึง บริษทั บางปะอิน        
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดป้รับลดการจ่ายไฟฟ้าและเขา้เจรจากบัผูป้ระกอบการ      
รายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อน าไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวนั้ นขายให้กับ
ผูป้ระกอบการรายใหม่แทน ซ่ึงภายหลงัการเจรจาและบริหารจดัการดงักล่าวจะ
ส่งผลให้ในปี 2558 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากัด จะสามารถขาย
ไฟฟ้าไดเ้ตม็ตามท่ีผลิตไดแ้ละมีผลประกอบการเป็นไปตามคาดหมาย 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมว่า จากอัตราผลตอบแทนตามท่ี
คาดการณ์ในสัดส่วนร้อยละ 8 หรือคิดเป็นประมาณ 240 ลา้นบาท เม่ือพิจารณา
ก าไรต่อเมกกะวตัต์แลว้เท่ากบั 2 ลา้นบาทต่อเมกกะวตัต์ซ่ึงถือว่าน้อยมากกว่า
ก าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน และไดมี้การเปรียบเทียบกบัโครงการ
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบริษทัอ่ืนหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น    
มีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติในขณะเดียวกนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ไม่มีต้นทุนค่าเช้ือเพลิงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหว่าง
โครงการโรงไฟฟ้าต่างประเภทกนั และจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับซ้ือไฟฟ้า
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นอ้ยกวา่ท่ีท าสัญญาไว ้จึงท าให้ในปี 2557 ผลประกอบการของ BIC-1 จึงอาจยงั
ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัโครงการประเภทเดียวกนัของบริษทัอ่ืนได ้

ไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณ           
ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 
12.45 น. 

 

ลงช่ือ    ดร. ทนง  พิทยะ    ประธานในท่ีประชุม 
               ประธานกรรมการบริษทั 

 
 

ลงช่ือ   นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย ์ ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
   เลขานุการบริษทั 
 
 
ลงช่ือ    นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล  ผูบ้นัทึกการประชุม 
            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานก ากบัดูแล 


