
   
 
 
ที�   CKP-14-0000-CL-L-026 

                         8 เมษายน 2557 

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556  
     2.  รายงานประจาํปี 2556 และงบการเงินประจาํปี 2556 (แผน่ซีดี) 
     3.  รายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 และการงดจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 

4.    รายละเอียดการสรรหาและขอ้มลูของบุคคลที�ไดรั้บเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการที�ออกตามวาระ 

     5.  รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
     6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
     7.   รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 
     8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.      
     9.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
     10.  ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
     11.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
     12.  แผนที�ของสถานที�จดัประชุม 

     ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557   ในวันอังคารที� 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั�น 4 เลขที� ��� อาคารวิริยะ
ถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดสิ�งที�ส่งมาดว้ย 12. และจาก
การที�บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
นั�น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดระเบียบ
วาระ ซึ�งบริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.ckpower.co.th ตั�งแต่วนัที� 31 มีนาคม 2557 แลว้ดงันี�  

ระเบียบวาระที� 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 จดัขึ�นในวนัที� 21 มีนาคม 2556 บริษทัไดจ้ดัทาํ

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล้ว เ ส ร็ จ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 
www.ckpower.co.th แลว้ 

 

 

ที่ CKP-14-0000-OMD-L-088 

        10 ตุลาคม 2557 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 

เรียน   ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 
 2. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบ     

โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ใหก้บั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
 3. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) 

ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั  
 4. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 5. รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ  
 6. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  
 7. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 8. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 
 9. แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ            
ผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร                
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษทัจึงก  าหนดระเบียบวาระซ่ึงบริษทัได้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2557 ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2557 จัดข้ึนในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 โดยบริษทัได้
จัดท า ร ายงานการประ ชุมแล้ว เส ร็จและ เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท 
www.ckpower.co.th ตั้ งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 นอกจากน้ี บริษัทได้เผยแพร่
บนัทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเปิดชมไดผ้่านเว็บไซต์ของ
บริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2557 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 
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ระเบียบวาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติให้บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ท ารายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนามในสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า ฉบบัท่ี 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029 กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2554 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตกลงรับซ้ือไฟฟ้าจาก 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั ในปริมาณสูงสุด 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา      
25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ ากดั จึงมีวตัถุประสงคท์ี่จะว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ให้เป็นผูเ้หมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) เพื่อท าหน้าที่
ด  า เนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ  จัดหามาให้ ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ 
(Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมา
แบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้า BIC-2 สามารถเร่ิมตน้จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียพิจารณารายละเอียดของรายการ       
รวมถึงไดว้่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เพื่อให้ความเห็นแก่
คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามญั     
ผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติัให ้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ท า
รายการว่าจา้งบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูก้่อสร้างโรงไฟฟ้า  BIC-2 เน่ืองจาก
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  มีศักยภาพ  มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ
ภายในก าหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และได้ผลงานที่มีคุณภาพ  อีกทั้ง มูลค่า
สัญญาท่ี บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เสนอเป็นจ านวนเงิน 4,310.15 ล้านบาท       
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาที่ บริษทั อาวล ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเช่ือถือไดป้ระเมินราคาค่าก่อสร้างไวท้ี่จ  านวน 4,510.39 
ลา้นบาท พบว่าราคาที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอนั้นต ่ากว่า ดงันั้น ราคาท่ี
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมาจึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกร         
ที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากัด 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เดิมบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดว้่าจ้างบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด      
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อท าหนา้ที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ให้กบั
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555  
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 ตน้ปี 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญารับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) โดยท า
หนา้ที่ใหค้  าปรึกษาเกี่ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและ
งานทดสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
และมาตรฐานภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า          
ไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั แทน บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากัด ที่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไดย้กเลิกสัญญาไป โดยมีระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียพิจารณารายละเอียดของรายการ       
รวมถึงไดว้่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เพื่อให้ความเห็นแก่
คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามญั      
ผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติัให ้บริษทัท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา 
(Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั เน่ืองจากบริษทัสามารถมีรายได้จากการรับจ้างตามสัญญาดงักล่าว และพนักงาน   
ของบริษทัมีโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพฒันาบุคลากร
ใหม่ได้ ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณามูลค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการรับเป็นวิศวกรที่ปรึกษา 
(Owner’s Engineer) ในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั เปรียบเทียบกบัสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer) ฉบบัเดิม ซ่ึง 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้คยว่าจ้าง บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกว่าที่ 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เคยไดรั้บ อีกทั้ง มูลค่าดงักล่าวอา้งอิงจากปริมาณ
งาน จ านวนบุคลากรที่ตอ้งใช ้ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกบัธุรกิจที่ด  าเนินการ
ให้ค  าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้ งในและต่างประเทศ ส าหรับเง่ือนไขของสัญญาเป็น
เง่ือนไขโดยทัว่ไปของการใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม ดงันั้น มูลค่าผลตอบแทนและเง่ือนไข
ตามสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) มีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กบับริษทั  

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั 
หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังน้ี รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. 
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 ทั้งน้ี ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัภายในวนัศุกร์ท่ี 24 ตุลาคม 2557 หรือ
ยืน่หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนกังานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะ 
โปรดน าเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. มาแสดงดว้ย ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการประชุม           
ตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัตามรายละเอียด      
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

 

      โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 

              (ดร. ทนง  พิทยะ) 
         ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
หมายเหตุ  1. ผูถ้ือหุ้น หรือ ผู ้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.           

มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณี            
ผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้  custodian ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 
www.ckpower.co.th > นกัลงทุนสัมพนัธ์> หนงัสือเชิญประชุม 

ส าหรับผู ้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่               
ผูรั้บมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

3. ผูถ้ือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมที่ 

  ส านกักรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  Email address : compliance@ckpower.co.th 
  โทรสาร  : 02-691-9723 
  โทรศพัท ์ : 02-691-9720-2 ต่อ 2420, 2411, 2402 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

 
เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) 
 2) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
   ประธานกรรมการบริหาร 
 4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 
   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 5) ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 6) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 
 7) นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 8) นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 9) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 
   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 10) นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 
 11) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 
   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
   กรรมการผูจ้ดัการ 
   เลขานุการบริษทั 

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 1) นายสมควร  วฒักีกุล 
 2) นายค าผุย  จีราระร่ืนศกัดิ์  
 3) นายนพดล  อินทรลิบ 

3. ผู้บริหาร 

 1) นายอาสา  อรรถยกุติ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 2) ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมโยธา 
 3) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 4) นางสาวปาริฉัตร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานก ากบัดูแล 
 5) นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
 6) นายวรท  ศกัดิ์ สุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 7) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน           

4.   ที่ปรึกษาทางการเงิน  

 นายประเสริฐ  ภทัรดิลก บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั     

5.   ที่ปรึกษากฎหมาย   

1)  นายนพดล  อินทรลิบ บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั 
2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์  บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั   ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

6.   ผู้สอบบัญชี   

นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนนัตก์ุล  บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

7.   ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธ์ิ 

 นางองัคณา ณ สงขลา 

8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 
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ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2557 ซ่ึงเป็นวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญ               
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ผูถ้ือหุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 5,734 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 
1,100,000,000 หุน้ โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุม 323 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
944,697,619 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.8816 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถ้ือหุน้  

 มาประชุมดว้ยตนเอง  225 ราย จ านวนหุน้      8,927,064     หุน้ 
 รับมอบฉันทะ    98 ราย จ านวนหุน้  935,770,555   หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก  าหนดให้มีผูถ้ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

โดยมีผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ                      
เขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน  5 ราย เป็นจ านวน 1,053,900 หุน้ 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการค านึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษทัจะจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที่ www.ckpower.co.th  รวมทั้งแจ้งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอ
ช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้ งหมด
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2557 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  

ส าหรับวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยบริษทัไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในหน้า 42-45 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ไดจ้ัดส่งให้      
ผูถ้ือหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผูถ้ือหุ้นที่ตอ้งการลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนน (สีเหลือง) ที่บริษทัไดจ้ัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
เฉพาะบตัรลงคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ยกเวน้ระเบียบวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบตัร
ลงคะแนนทั้งหมด  

และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด 
ขอใหผู้ถ้ือหุน้โปรดแจง้ช่ือ นามสกุล เพื่อจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการ
ด าเนินการประชุม ผูถ้ือหุน้สามารถซักถามเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ และขอใหผู้ถ้ือหุน้ใชไ้มโครโฟนที่บริษทัได้
จดัเตรียมไวใ้หเ้พื่อความชดัเจนของค าถาม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษทัขอเชิญตวัแทนผูถ้ือหุ้น      
2 ท่าน คือ คุณสุภคั ไชยเนตร และ คุณเบญจวรรณ สระบัว อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับ 
นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู ้ถือหุ้น  เปิดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น          
ประจ าปี 2557 และไดแ้ถลงต่อผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมก่อนเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่าการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ในวนัน้ีถือเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังแรกของบริษทัภายหลงัการจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน      
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ประธานไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 ที่จะรับรองในวาระ
น้ีเป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมไดส่้งให้ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้า
และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น  เห็นควรรับรองรายงาน        
การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 ดงักล่าว 

    ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

    ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา  

    ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

   จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     944,878,854  เสียง 

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 

 ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ัดการ ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ตามที่ไดน้ าส่งให้กบัผูถ้ือหุ้น
ทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 เป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ัง
แรกของบริษทั จึงขอน าเสนอรายละเอียดโดยสรุปการด าเนินงานของบริษทัในช่วงปีที่ผ่านมา 
ดงัน้ี 
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เดือนกรกฎาคม 2556   บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในฐานะบริษทั
โฮลด้ิง คอมปานี ท่ีมีสินทรัพย์หลกัอยู่ในต่างประเทศเป็นบริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษทัขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษทัดว้ยดีเน่ืองจาก
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบด้วยผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้มแข็ง ท าให้บริษัทมี
ศกัยภาพทั้งดา้นการก่อสร้างและดา้นเงินทุน ซ่ึงจะส่งเสริมการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของ
บริษทั ในขณะเดียวกันบริษทัมีผู ้ถือหุ้นรายย่อยจ านวนมากส่งผลให้บริษัทต้องมีระบบการ
ตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลของบริษทั ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าใน
พลงังานรูปแบบต่างๆ ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัอย่างหน่ึงดว้ย โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration  และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ ซ่ึงทุกโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นที่
เรียบร้อย 

โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ก  าลงัผลิต 
(MW) 

บริษทัย่อย การถือหุน้ 
(%) 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า เข่ือนไฟฟ้าน ้างึม 2 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

615 SEAN 
(ถือหุน้ใน 
NN2 75%) 

56 

โรงไฟฟ้า 
ระบบ Cogeneration 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

117 BIC 65 

โรงไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยั 
จงัหวดันครราชสีมา 

8 BKC 100 

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยน์ครราชสีมาโซล่าร์ 
จงัหวดันครราชสีมา 

6 NRS 30 

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ชียงรายโซล่าร์ 
จงัหวดัเชียงราย 

8 CRS 30 

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

ในปี 2556 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ ง 5 บริษัทตามเป้าหมาย             
ซ่ึงผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้โดยปีที่ผ่านมาบริษทั        
มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในปี 2556 บริษทัไดรั้บรู้รายไดข้อง SEAN ใน
งบการเงินของบริษทัเต็มปี และ BIC เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละรับรู้รายไดค้ร่ึงปี ท  าให้
รายไดแ้ละก าไรตามงบการเงินรวมของบริษทัเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  
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นอกจากความส าเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัไดรั้บ
การคดัเลือกให้ติดอยู่ในดชันีของ Morgan Stanley Capital International Global for Small Cap 
(MSCI Small Cap) จึงเห็นว่าบริษทัเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติดว้ยเช่นกนั โดยที่ผ่านมา
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษทัเขา้ลงทุนไดรั้บรางวลัในระดบัประเทศและระดบัสากลที่แสดง
ใหเ้ห็นว่าการด าเนินงานและบริหารจดัการโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ของ CRS และ NRS ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัล
มาตรฐานมงกุฏไทยจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และโรงไฟฟ้า
พลังน ้ า  น ้ า งึม 2 ได้รับรางวัลเขื่อนดีเ ด่น ประเภทเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตจาก
คณะกรรมการเขื่อนใหญ่ระหว่างประเทศ (ICOLD) 

บริษัทมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จ ะต้องผลิตไฟฟ้าที่ ดีและมีคุณภาพ                   
และในขณะเดียวกนัการด าเนินงานตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ภาคส่วนควบคู่กนัไป และสร้างความเป็นจิตอาสาใหก้บัชุมชนและสังคม ซ่ึงปีที่ผ่านมาบริษทัได้
เร่ิมท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ โครงการบริจาคหลอดไฟฟ้า 
LED ใหก้บัโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โดยกิจกรรมดงักล่าวสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และ
ปลูกจิตส านึกการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและการประหยดัพลงังานใหก้บันกัเรียนตลอดจนชุมชน
ใกลเ้คียง  

บริษทัมีโครงการที่อยูใ่นแผนการด าเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2557-2562) ทั้งส้ิน 3 โครงการ 
ประกอบดว้ย  

- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 2 (BIC 2) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
ระบบ Cogeneration ก าลงัผลิตไฟฟ้า 120 เมกกะวตัต์ (MW) ก าลงัการผลิตไอน ้ า 20 ตนั/
ชัว่โมง ซ่ึงจะตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น โครงการท่ี 1 (BIC-1) โดย BIC 2 จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี   
พ.ศ. 2560 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ าบาก (โครงการน ้ าบาก)  ซ่ึง เป็นโรงไฟฟ้าพลังน ้ า                
ก  าลงัการผลิต 160 MW ตั้งอยูใ่น สปป.ลาว คาดว่าจะสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ไดป้ระมาณปี พ.ศ. 2561 

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

บริษัทเ ช่ือมั่นว่ าด้วยศักยภาพของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะสามารถเ ติบโตอีกมาก                   
และขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบา้นได ้
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    ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นางอังคณา ณ สงขลา ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษทัมี
นโยบายในการเขา้ร่วมกบัภาคเอกชนไทยเกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ตามท่ี
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งไร และบริษทัไดมี้การแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม
แลว้หรือยงั ซ่ึงหากยงับริษทัมีนโยบายในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร แต่ถา้มีการแสดงเจตนารมณ์แลว้ 
ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัทราบถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็น
อยา่งดี บริษทัไดส่้งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตระหนักถึงความส าคญั และร่วม
ต่อตา้นการทุจริตในทุกขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยท่ีผ่านมาบริษทัไดด้  าเนินการ
อย่างเขม้ขน้และต่อเน่ือง ซ่ึงได้ก  าหนดกลยุทธ์โครงสร้างการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ส าหรับการประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบั IOD อยูใ่นระหว่างการพิจารณาวิธีการ
ด าเนินการ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิง คอมปานี ดงันั้น โครงการท่ีบริษัท
เลือกเขา้ลงทุนจะตอ้งเป็นโครงการท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีแนวทางท่ีดี การแสดง
เจตนาท่ีชดัเจนในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่จะด าเนินการต่อไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่ตอ้ง
ออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท้ี่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุ มั ติงบ แสดงฐานะก าร เ งินแ ละงบก า ไรข าดทุ น เ บ็ ด เส ร็จ  ส้ิน สุดวันที่                                  
31 ธันวาคม 2556 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ัดการ ช้ีแจงงบแสดงฐานะการเงิน และ     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2556 ทีไ่ดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อี วาย จ ากดั ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2556 หนา้ 141-187 และไดน้ าส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ีแลว้  

 

 



12 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

 ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 และการงดจัดสรรเงินก าไรไว้เป็น                
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้ จัดการ  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556                   
ของบริษทัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม หนา้ 18 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้เห็นว่าในปี 
2556 บริษทัมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั
งดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

  นายประสงค์ นิธินวกร ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษทัคาดว่าเม่ือใดที่สามารถปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น
ได ้

  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าเน่ืองจากบริษทัเพิ่งเปิดด าเนินการไดเ้พียงประมาณ 2 ปี เงินทุนที่มี
ตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งบริษทัไดใ้ชไ้ปในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึง ณ ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าต่างๆ          
ท่ีได้ลงทุนไปเหล่านั้ นทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์จนครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้รับ         
เงินปันผลจากการลงทุนดงักล่าวเป็นคร้ังแรกแลว้ในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงขาดทุนสะสมจะลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในการประชุมผูถ้ือหุน้ในคร้ังน้ีคณะกรรมการไดเ้สนอขอท่ีประชุม เพื่อพิจารณา
อนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทดว้ย ซ่ึงรายละเอียดจะน าเสนอเพื่อพิจารณาใน     
วาระที่ 8 ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทัจะพยายามอย่างเต็มที่ในอนัที่จะท าให้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพและสามารถปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัท ซ่ึงที่ผ่านมา
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ผลตอบแทนท่ีบริษัทได้รับดีข้ึนตามล าดับ คณะกรรมการบริษทัหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ
ด าเนินงานจะดียิง่ๆ ข้ึน และอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดโ้ดยเร็ว 

  นางอังคณา ณ สงขลา ผู ้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สอบถามว่าบริษัทคาดว่าเม่ือใดที่จะชดเชย         
ผลขาดทุนสะสมไดห้มด 

  ประธาน ช้ีแจงว่าในการประชุมวนัน้ีคณะกรรมการจะเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อขอมติ
อนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่  ทั้ งน้ี เม่ือบริษัท         
ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นลงไปเพื่อลดขาดทุนสะสมแล้ว ส่งผลให้การขาดทุนสะสมในจ านวน          
ที่ชดเชยหมดไปทนัทีเม่ือผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าว  

  ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

  งดออกเสียง                            0     เสียง 

  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 และงดจัดสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย  

 ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ                  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

  ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระไดแ้จ้งว่าขอไม่เข้าร่วม
ประชุมในวาระน้ี  

  ประธานขอให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผูด้  าเนินการประชุม 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 20 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการ
จ านวนหน่ึงในสามออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ให ม่ก็ ได้  ซ่ึ ง ใน ปี  2557 น้ี  กรรมก าร ท่ีพ้นต า แหน่ งต า มว าร ะ มีทั้ ง ส้ิน  4 ท่ า น  คื อ                                  
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นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  นายประเวศ อิงคดาภา  นายประเสริฐ  มริตตนะพร และ                         
ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบก าหนดวาระและท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. คุณลักษณะที่สนับสนุนและ ส่งเสริมการด า เ นินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ                      
เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการดว้ย
ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเตม็ที่ประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม     
เพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันที่                 
31 ธันวาคม 2556 ตามที่บริษทัไดแ้จ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั www.ckpower.co.th นั้น 
ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการทั้ ง 4 ท่าน กลับเข้าด  ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เ น่ืองจากเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  ของบริษทั ปฏิบติัหน้าที่
กรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซ่ือสัตย ์ และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ต่อบริษทั        
มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น
และขอ้แนะน าต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จั ดการ  สายงานก ากับ ดูแล  ช้ีแจง เพิ่ ม เ ติมว่ า  เพื่ อความโปร่งใส                                 
ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง  ส าหรับวาระน้ีบริษัท                        
จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อน าไปใชใ้นการตรวจ
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นับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับผู ้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  บริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียง               
ตามเจตนาที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ            
และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ผูถ้ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล 

ประธานขอใหเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้สู่ที่ประชุม 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

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

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

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

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

ประธานกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการ                   
ทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
แต่งตั้ ง นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มริตตนะพร และ                
ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึง 

 ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   

  ประธานขอให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง
ต่อที่ประชุม 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าบริษทัมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

1. มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงาน     
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษทั ซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณภาพ ในการปฏิบติัหนา้ที่ใหก้บับริษทั 

3. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
- โบนสักรรมการ : เป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการโดยก าหนดเป็นวงเงิน 

ซ่ึงพิจารณาความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทัในปีที่ผ่านมา 

- ค่าตอบแทนกรรมการ  : เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหน้าที่กรรมการ          
โดยก าหนดเป็นวงเงินรายปี ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง    
ที่ก  าหนดเป็นจ านวนคงท่ีทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการโดยงดจ่าย
โบนัสกรรมการส าหรับปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 ในวงเงิน         
ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ส าหรับปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 รายละเอียด ดงัน้ี 

(1) โบนสักรรมการส าหรับปี 2556 :   เน่ืองจากบริษทัยงัมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควร     
งดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2556 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 :    ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
ซ่ึงมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  300,000   บาทต่อปีต่อคน 

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

เงินประจ าต าแหน่ง 
  ประธานกรรมการบริษทั 300,000   บาทต่อปี 

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

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าในวาระการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการน้ีมีกรรมการซ่ึงถือหุน้ในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 1 ราย ถือหุ้น 200,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2557 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ช้ีแจงว่าวาระน้ีต้องผ่านด้วยมติ 2 ใน 3       
ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

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

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดงัน้ี 

 งดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2556 
 ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
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 ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2557 

ประธานขอให้ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเกี่ยวกับ                
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั
ขอ งผู ้ส อบบัญ ชี ร่ ว มกับ ฝ่ า ย จั ดก า รถึ ง คว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ค ว า ม เ ป็นอิ ส ร ะ  คว า ม รู้                                    
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และ         
การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา โดยไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั และ
มีมติใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาดงัน้ี  

(1) เสนอผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับ
ปี 2557 โดยแต่งตั้ ง  นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล  และ/หรือ  นางสาววราพร ประภาศิริกุล         
และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่ง บริษทั ส านักงาน อี วาย จ ากดั คนหน่ึง
คนใดเป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2557  ซ่ึงผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มี
ความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด           

          (2) ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท          
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากในช่วงปี 2556 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มเติมท าให้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัไดน้ าขอ้มูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทั      
ท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทน และการปรับเพิ่มดังกล่าวนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและอยู่ในระดับ          
ที่ใกลเ้คียงกนั 

ประธาน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

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

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียง อนุมติัแต่งตั้ ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ 
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นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  แห่ง บริษทั ส านักงาน     
อี วาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอ  านาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของ
บริษทัในปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท 

 ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงเกี่ยวกบัการน าส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี           
ผลขาดทุนสะสมจ านวน  178,663,678.64 บาท มี ส่ วน เกินมูลค่ า หุ้นสามัญจ านวน 
5,966,908,659.99 บาท ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 ไดบ้ญัญติัว่า “เม่ือไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) ทุนส ารองตามมาตรา 
116 (ทุนส ารองตามกฎหมาย) หรือเงินส ารองอื่น เพื่อชดเชยทุนสะสมของบริษทัก็ได”้ ดงันั้ น 
เพื่อเป็นการลดผลขาดทุนสะสมดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัให้
บริษัทน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 170,000,000 บาท  มาชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายละเอียดท่ีไดช้ี้แจงในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 4 แลว้ 

หน่วย : บาท ก่อนชดเชย 
ผลขาดทุนสะสม 

ชดเชยเพื่อชดเชย 
ผลขาดทุนสะสม 

หลงัชดเชย 
ผลขาดทุนสะสม 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,966,908,659.99 (170,000,000.00) 5,796,908,659.99 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - 
จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย - - - 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (178,663,678.64) 170,000,000.00 (8,663,678.64) 

 
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการน าส่วนเกิน
มูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายประสงค์ นิธินวกร ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าขอให้อธิบายที่มาและการชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า จ  านวนท่ีใชใ้นการชดเชยผลขาดทุนสะสมน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน 
กล่าวคือ ส่วนแรก คือ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีเกิดข้ึนในคร้ังท่ีบริษทัท าการปรับโครงสร้างเงินทุน
โดยการลดทุนและเพิ่มทุนซ่ึงอยูใ่นงบดุลของบริษทั และส่วนท่ีสอง คือในคร้ังท่ีบริษทัออกหุ้น
เพิ่มทุนและเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (IPO) เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ขายได้
สูงกว่าราคาพาร์ซ่ึงในส่วนน้ีไดบ้นัทึกอยู่ในงบดุลของบริษทัเช่นเดียวกนั ซ่ึงส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทั้งสองส่วนน้ีกฎหมายก าหนดให้น ามาชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
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กฎหมายหา้มมิใหช้ดเชยผลขาดทุนสะสมจนเป็นก าไรได ้ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นชดเชยผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนที่ต  ่ากว่ามูลค่าขาดทุนสะสม
ทั้งหมดของบริษทั 

 ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

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

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม  และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหน้ าส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

 ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงเกี่ยวกบัการออก และเสนอขาย
ตราสารหน้ีของบริษทัในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า  ด้วยบริษัทเล็งเห็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของบริษัท               
ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งระดมเงินทุนเพื่อรองรับกบัการขยายธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัและบริษทัย่อย  จึงเห็นควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูปของตัว๋แลกเงิน/
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (“ตัว๋เงิน”) และ/หรือ หุ้นกู ้โดยมีรายละเอียดของตราสารหน้ีตามรายละเอียด    
ที่ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 4-7 แลว้  

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีของบริษทัในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตามท่ีกรรมการผูจ้ัดการได้ช้ีแจงแผนการด าเนินงานของบริษทัใน
อนาคตในวาระที่  2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ าในปี 2557 บริษัทอาจมี                 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายสราวุธ อ้อยศรีสกุล ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังการขายตราสารหน้ีแล้วบริษัทจะมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (D/E Ratio) เท่าใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ณ ปัจจุบนัยงัมิไดก้  าหนดวงเงินท่ีจะออกและเสนอขายตราสารหน้ี
หากไดรั้บมติอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดยสัดส่วน D/E Ratio ของบริษทั ณ ปัจจุบนัตาม      
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งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 0.04 เท่า และตามงบรวม คือ 0.9 เท่า ดงันั้น บริษทัยงัมีความสามารถ
ในการก่อหน้ีเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ไดอ้ีก และวงเงินจ านวน 1,000 ลา้นบาทที่ขออนุมติั         
ผูถ้ือหุน้ในคร้ังน้ีจะไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

นายโชคจุน สุคันธาพฤกษ์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ตามงบการเงินประจ าปี 2556 บริษทัมีวงเงินกู ้
ระยะยาวประมาณ 20,000 ลา้นบาท ดงันั้น วงเงิน 1,000 ลา้นบาทที่ขออนุมติัเพื่อออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีน้ีเพียงพอหรือไม่ และเหตุท่ีก  าหนดจ านวนการขออนุมติัท่ี 1,000 ลา้นบาท หรือ
เป็นเพียงวงเงินท่ีขออนุมติัไวส้ าหรับกรณีท่ีมีความจ าเป็น ซ่ึงอาจไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าวน้ี 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ท่ีมาของวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คือ โดยทัว่ไปแลว้ในการออกตราสาร
หน้ีของบริษัทจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ท  าการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (non-rating) จะอยู่ที่        
500-1,000 ลา้นบาท และบริษทัอยูใ่นขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้รับการจัดล  าดบั
ความน่าเช่ือ (rating) จากสถาบันผู ้ออก rating ซ่ึงหากบริษัทได้รับ rating แลว้ บริษัทอาจ            
ขออนุมัติออกและเสนอขายตราสารหน้ีมากกว่าน้ี ซ่ึงจะระดมเงินลงทุนได้มากกว่าน้ี อีกทั้ ง
วงเงินของตราสารประเภท non-rating จะเป็นตราสารระยะสั้ น บริษทัไดพ้ิจารณาการลงทุน                
ในโครงการโรงไฟฟ้าที่ เหมาะสมกับเงินลงทุนประเภทดังกล่าว และเห็นว่าการลงทุน                
ในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทน (Renewable Energy) เป็นโครงการที่เหมาะสม
กบัรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้ น ซ่ึงการลงทุนในโครงการ Renewable Energy มีมูลค่าประมาณ 
1,000 ลา้นบาท จากเหตุผลทั้งหมดบริษทัจึงเห็นควรขออนุมติัวงเงินเพื่อออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีของบริษทั  เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามวงเงินดงักล่าวอาจมิไดใ้ช ้
หรือใช้ไม่เต็มวงเงิน ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับความจ าเป็น เหมาะสม และโอกาสท่ีดีในการลงทุน            
การขออนุมัติน้ีเพื่อให้บริษทัมีทางเลือกและช่องทางให้ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
บริษทั 

 ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนน 

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

ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม            
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทในวงเงิน             
1,000 ลา้นบาท 

 ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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นายป่ิน รัตนฤาทัย ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าตราส าคญัของบริษทั  มีความหมายอยา่งไร 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ ช้ีแจงว่าตราส าคญัของบริษทั (logo) ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ สามเหลี่ยม และเคร่ืองหมายที่เหมือนเลข 8 แนวนอน (infinity)  กล่าวคือ สามเหลี่ยม         
มีลกัษณะเหมือนพีระมิดซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างในเชิงวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนาน
และมีความแข็งแกร่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ือถึงการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในโครงการ         
ดา้นพลงังานซ่ึงเป็นโครงการท่ีเป็นพื้นฐาน ย ัง่ยืน มัน่คง และแน่นอน และเคร่ืองหมาย infinity 
ยงัส่ือถึงการไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้น เม่ือบริษทัมีการลงทุนมีความแข็งแกร่ง มีเงินลงทุนจะน าไปสู่
ความมัง่คัง่อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า logo ของบริษัทต้องการส่ือถึงความมั่นคงและมั่งคั่งของบริษัท            
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

นายสราวุธ อ้อยศรีสกุล ผูล้งทุน สอบถามว่าบริษทัอยู่ในระดบัใดของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศ 
และจากแผนระยะ 5 ปีของบริษทั ปีที่ 4 และปีที่ 5 บริษทัมีแผนการด าเนินงานอย่างไร และมี
เกณฑใ์นการคดัเลือกโครงการเพื่อเขา้ลงทุนอยา่งไร 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า จากแผนการด าเนินงานของบริษัทท่ีได้น า เสนอในวาระท่ี  2               
ไดน้ าเสนอแผนการด าเนินงานถึงปี 2565 ซ่ึงโครงการ BIC 2 โครงการน ้ าบาก และโครงการ      
ไซยะบุรี เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการลงทุนของบริษทัอย่างชดัเจนแลว้ ส าหรับวันที่คาดว่า        
จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ BIC-2 ของโครงการน ้ าบาก และโครงการไซยะบุรี คือ                     
ปี 2560-2562 ตามล าดบั ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ระบุว่า อยู่ในระหว่างการศึกษาขอ้มูล หรือการ
เตรียมการยื่นค าขอเสนอขายไฟฟ้า (proposal) เป็นโครงการที่บริษทัไม่สามารถก าหนดอย่าง
ชดัเจนไดเ้อง เน่ืองจากตอ้งรอนโยบายจากภาครัฐส่วนการก าหนดระดบัหรือขนาดของบริษทั      
ในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศนั้น เน่ืองจากการเร่ิมตน้ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจไฟฟ้าแต่ละราย   
มีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีทั้ งท่ีเร่ิมจากบริษทัขนาดใหญ่ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ ง แต่ในกรณีของบริษัท     
เป็นบริษัทท่ีเร่ิมจากขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นความสามารถที่ถือเป็นขอ้ได้เปรียบอีกอย่างหน่ึงที่มี      
ความคล่องตวัในการศึกษา การตดัสินใจ และการลงทุน ความสามารถในการพฒันาโครงการ
หรือเขา้เป็นผู ้ด  าเนินการก่อสร้างได้เอง เน่ืองจากผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัเป็นบริษัทก่อสร้าง       
อีกทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าไดเ้อง ซ่ึงมิไดด้อ้ยไปกว่าบริษทั                
ซ่ึงประกอบธุรกิจไฟฟ้าอื่นๆ แม้มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า จึงเช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมีศักยภาพ        
เพียงพอท่ีจะพฒันาโครงการและท าใหเ้ป็นบริษทัท่ีมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีได ้

ประธาน ช้ีแจงว่ า  บริษัทท่ีประกอบธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่เ ป็นบริษัทท่ีถือหุ้นใหญ่               
โดยการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  หรือ บริ ษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                    
ซ่ึงไดพ้ฒันาโครงการตามศักยภาพที่แต่ละองค์กรมีแตกต่างกันไป เช่นเดียวกนักบับริษัทที่มี
ศกัยภาพในการพฒันาโครงการโดยมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่เป็นผูด้  าเนินโครงการผูก้่อสร้างไดเ้องจาก
เทคโนโลยีที่สร้างสมมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบที่ส าคญัของบริษทัที่
สามารถพฒันาโครงการไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 
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นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู ้ถือหุ้น เสนอแนะว่าในวาระท่ีเกี่ยวกับงบการเงินควรเพิ่มเติมข้อมูล         
ตวัเลขที่เกี่ยวขอ้งจากงบการเงินในวาระดงักล่าวของหนงัสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการ
ติดตามผลการด าเนินงานและการพิจารณาวาระการประชุมดงักล่าวของผูถ้ือหุน้ 

นายศานติ วิชิตพันธ์ุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ที่มาของตวัเลขประมาณการตามแผนการด าเนินงาน
ของบริษัทตามที่ไดร้ายงานในวาระที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาความเส่ียงในการลงทุน
โครงการเหล่าน้ีของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า จากท่ีบริษทัก  าหนดแผนการด าเนินงานว่าในปี 2563 ที่มีแผนขยาย
การลงทุนอีก 960 MW คือ บริษทัมีแผนที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
จ านวน 8 โครงการ ก  าลงัการผลิต 120 MW ต่อโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการและเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ในการยืน่ค  าเสนอขายไฟฟ้าให้กบั 
กฟผ. ส าหรับความเส่ียงของโครงการน้ี คือ ความไม่ชดัเจนของระยะเวลาท่ีภาครัฐจะเปิดให้มี
การยืน่ค  าเสนอขายไฟฟ้าส าหรับโครงการดงักล่าว ส าหรับการพฒันาโครงการประเภทโรงไฟฟ้า
พลงัน ้าท่ีตามแผนก าหนดท่ี 1,000 MW ในประเทศเพื่อนบา้นนั้น เน่ืองจากขอ้มูลศกัยภาพในการ
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นยงัมีสูงมาก บริษทัจึงก  าหนดตวัเลขที่คาดการณ์
ว่าบริษทัมีศกัยภาพและมีโอกาสเขา้พฒันาโครงการดงักล่าว โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการเช่นเดียวกนั 

นายธงชัย เกษกราน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าปัญหา อุปสรรค ความเส่ียง และมาตรการที่เตรียมการ
รองรับกรณีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน และโอกาสที่จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทไดมี้การจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยมีการ
บริหารจดัการใหมี้รายรับรายจ่ายของเงินตราสกุลเดียวกนั (natural hedging) กล่าวคือ บริษทัได้
จ่ายดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐและมีรายรับท่ีไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ที่เป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐเช่นเดียวกนั เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการผนั
ผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ส าหรับโอกาสท่ีจะสามารถขยายกิจการอาจไม่สามารถ
บอกไดช้ัดเจน เน่ืองจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  มีความแตกต่างกัน        
ในเง่ือนไขการเขา้ด าเนินการ โดยอาจมิใช่การยื่นค าขอและประมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็น
การผ่านการพิจารณาคุณสมบติัและความสามารถในการพฒันาโครงการ เป็นตน้ แต่บริษทัจะ
พยายามอย่างเต็มท่ีในการพฒันาโครงการและมีความพร้อมและมัน่ใจว่าบริษทัมีช่องทางที่จะ
พฒันาโครงการและขยายกิจการไดอ้ีกมากในอนาคต 

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ประเภทพลงังานทางเลือกหรือพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลมหรือไม่  และมีแนวโน้มที่จะ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมหรือไม่ และความสามารถในการเพิ่มก  าลงัการ
ผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกหรือพลงังาน
ทดแทน และไดท้  าการศึกษาโครงการและจัดตั้งบริษทัย่อยขนาดเล็กเพื่อสร้างความคล่องตัว      
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ในการแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเน่ืองจากโรงไฟฟ้า       
พลงัแสงอาทิตยใ์หผ้ลตอบแทนดี อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีความชดัเจนในการประกาศ          
รับซ้ือไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ส าหรับก าลงัการผลิตขอเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นายสมควร วัฒกีกลุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า การออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเป็น
การออกแบบท่ีก  าหนดขนาดและก าลงัการผลิตท่ีจะไดรั้บจากโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ       
จึงไม่สามารถเพิ่มก  าลงัการผลิตไฟฟ้าไดอ้ีก 

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าเทคโนโลยีที่โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์
ของบริษัทใชค้ือเทคโนโลยีใด ความสามารถในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยแ์ละ
กรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ใชใ้นการก่อสร้างโครงการ 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า BKC NRS ใชเ้ทคโนโลยีแบบ Thin Film และ CRS ใชเ้ทคโนโลยี
แบบ Crystalline โดยมีประสิทธิภาพการผลิตพลังไฟฟ้าประมาณ  80-90% ที่ป ริมาณ               
ความเขม้แสงประมาณ 5 ชัว่โมงต่อวนั และท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างโครงการเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทัยอ่ยนั้นๆ เอง 

นายชัชชัย คุณงาม ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษทัคาดว่าจะมีอุปสรรคในการที่จะไดรั้บ Syndicate 
Loan เพื่อใชใ้นโครงการก่อสร้างท่ีอาจถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และมี
แผนการรองรับอย่างไร และความเช่ือถือของนักลงทุนต่างชาติต่อประเทศไทยที่อาจส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ประธาน ช้ีแจงว่า ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มจะตอ้งมี
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการศึกษามีความ
ละเอียดเป็นอยา่งมาก ส าหรับโครงการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนมีประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
คือ กรณีการวางไข่ของปลาในลุ่มแม่น ้ าโขงบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ซ่ึงเป็น        
ขอ้เรียกร้องจากประเทศกมัพูชาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไดมี้การออกแบบและก่อสร้าง
เส้นทางให้ปลาสามารถว่ายทวนน ้ าข้ึนไปวางไข่ได ้ซ่ึงไม่กระทบต่อการแพร่พันธ์ุปลาด้วย
งบประมาณกว่า 4,000 ลา้นบาท และกรณีการตกคา้งของตะกอนบริเวณใตเ้ขื่อนที่อาจส่งผลให้
ตะกอนไม่ไหลไปถึงปากแม่น ้าโขงส่งผลใหพ้ื้นท่ีบริเวณดงักล่าวขาดความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็น
ขอ้เรียกร้องจากประเทศเวียดนาม จึงได้มีการออกแบบและเพิ่มเติมการก่อสร้างโดยเจาะรูให้
ตะกอนไหลผ่านไปได ้และจากการออกแบบและด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามขอ้เรียกร้อง
ของประเทศเพื่อนบา้น ท าใหโ้ครงการของบริษทัเป็นที่ยอมรับและด าเนินการก่อสร้าง  

ส าหรับเ ร่ื อง เศรษฐกิจนั้ น  ระบบเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกาก าลังดี ข้ึน                          
แต่ในขณะเดียวกนัประเทศจีนกลบัแย่ลง เน่ืองจากการเปลี่ยนนโยบายของนายกรัฐมนตรีใหม่
ของประเทศจีนส่งผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนท่ีมี
มากกว่า 50% มีสภาพทรุดโทรม สร้างมลภาวะและการดอ้ยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ส่งผลใหสิ้นเช่ือของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเร่ิมกลายเป็นหน้ีเสีย และการท่ีประเทศจีนสร้างรถไฟ
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ความเร็วสูงสร้างภาวะขาดทุนให้กบัประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งอุดหนุนค่า
โดยสาร เพราะรายได้ต่อหัวต ่า ท  าให้ไม่สามารถข้ึนค่าโดยสารได้ ในท่ีสุด จึงได้ประกาศ
นโยบายเศรษฐกิจใหม่ คือ กระจายรายไดแ้ละชะลอการเติบโต ซ่ึงส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
เศรษฐกิจจีนเป็นอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง  อย่างไรก็ตาม สถาบัน
การเงินของจีนยงัมีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก และไม่น่าเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกบัที่เคยเกิด
ข้ึนกับประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คือ เสถียรภาพ
การเมือง อยา่งไรกต็าม จากดชันีตลาดหลกัทรัพยท์ี่ ณ ปัจจุบนัประมาณ 1,400 จุด แสดงให้เห็น
ว่านกัลงทุนต่างชาติยงัเลง็เห็นถึงศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจที่สูงของประเทศไทยแต่ไม่มีใครทราบ
ไดว้่าปัญหาการเมืองจะจบลงเม่ือใด 

 ไม่มีไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก  

ประธาน  กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่           
เป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอื่นใดที่จะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเม่ือเวลา      
12.00 น.  

  ลงช่ือ      ดร.ทนง   พิทยะ            ประธานที่ประชุม 
                    ประธานกรรมการบริษทั 
 
ลงช่ือ    ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
             เลขานุการบริษทั 
 
ลงช่ือ   นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล   ผูบ้นัทึกการประชุม 
            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 2 :   รายละเอยีดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 ให้กบั บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  

 
1. ตามท่ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ฉบับท่ี 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       
เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2554 (“สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า”) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตกลงรับซ้ือไฟฟ้าจาก 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ในปริมาณสูงสุด 90 เมกกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขาย
ไฟฟ้า คือ วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 

2. การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2557 พิจารณา
เห็นชอบและเสนอต่อบริษทัพิจารณาอนุมติัว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) เพื่อท าหน้าที่ด  าเนินงานดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ 
จดัหามาให ้ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะเร่ิมจ่ายค่าตอบแทนในการ
ใหบ้ริการจา้งเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถเร่ิมตน้จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยไดต้ามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เน่ืองจาก :- 

(1) บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้       
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ         
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและความพร้อมของวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญและทีมงาน 

(2) บริษัท  ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู ้ด  า เนินการออกแบบ  ก่อสร้าง จัดหา  และติดตั้ งอุปกรณ์ 
(Engineering Procurement and Construction : EPC) ให้กับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 
(โรงไฟฟ้า BIC-1) ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ในปี 2556 ซ่ึงจะส่งผลดีใหส้ามารถก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC-2 และเช่ือมต่อระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า BIC-2 กบัโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่ไดติ้ดตั้งไวเ้พื่อรองรับ
โรงไฟฟ้า BIC-2 ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งยิง่ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัผูรั้บเหมารายอื่น 

(3) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะ
สนบัสนุนใหก้ารก่อสร้างส าเร็จลงไดต้ามก าหนด  

(4) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดเ้สนอมูลค่าส่ิงตอบแทนส าหรับการว่าจ้างด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า 
BIC-2 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,310.15 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการ 29 เดือน เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาประเมินของที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรม และมีเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามธุรกิจปกติ 
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3. การพิจารณามูลค่างาน 

บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั อาวล ์เอน็เนอร์จี จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีความ
น่าเช่ือถือ เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ        
ซ่ึง บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคางานตามขอบเขตงานที่ บริษทั บางปะอิน          
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ด  าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 แลว้เป็นราคา
ทั้งส้ิน 4,510.39 ลา้นบาท  

ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบราคาท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอกบัราคางานซ่ึงที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรม
อิสระไดป้ระมาณการแลว้ พบว่าราคางานของที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระสูงกว่าราคาที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) เสนอมา 200.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 

4. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า 

(1) การว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั เพื่อท าหน้าท่ี
ออกแบบ ด า เนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ 
(commission) ใหก้บัโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น จ ากัด  เน่ืองจาก บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มีศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้       
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและความพร้อมของวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญและทีมงาน อีกทั้งความพร้อมทางการเงินท่ี
มัน่คง ซ่ึงจะท าใหม้ัน่ใจไดว้่า บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
ใหก้ารก่อสร้างส าเร็จลงไดต้ามก าหนดในงบประมาณที่แน่นอน 

(2) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัผูด้  าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ ให้กบั
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (โรงไฟฟ้า BIC-1) ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แลว้ในปี 2556 ซ่ึงจะส่งผลดีใหส้ามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 และเช่ือมต่อระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า BIC-
2 กับโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่ได้ติดตั้ งไว้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้า BIC-2 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูรั้บเหมารายอื่น 

(3) ราคาค่าด าเนินงานตามสัญญาที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมาเป็นจ านวน 4,310.15 ลา้นบาท       
เม่ือเปรียบเทียบกับราคาที่ บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ  ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกที่มีความน่าเช่ือถือไดป้ระมาณการไวท้ี่จ  านวน 4,510.39 ลา้นบาท ราคาที่ บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เสนอยงัเป็นราคาที่ต  ่ากว่า จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

(4) บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งโดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า 

(1) การว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั เพื่อท าหน้าท่ี
ออกแบบ ด า เนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ 
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(commission) ใหก้บัโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ ากดั เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีศักยภาพ  มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และมีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 
อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน 
และไดผ้ลงานที่มีคุณภาพ 

(2) มูลค่าสัญญา ที่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอเป็นจ านวนเงิน 4,310.15 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาที่ บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ที่ปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ  ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีความ
น่าเช่ือถือไดป้ระเมินราคาค่าก่อสร้างไว้ที่จ  านวน 4,510.39 ลา้นบาท พบว่าราคาที่ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เสนอนั้ นต ่ากว่า ดงันั้ น ราคาท่ีบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอมาจึงเป็นราคาที่มีความ
สมเหตุสมผล 

6. การเขา้ท าสัญญาว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นผูด้  าเนินงานดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ 
จัดหามาให้ ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพยห์รือบริการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจ ด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) ซ่ึงมีมูลค่าของรายการ
เป็นเงิน 4,310.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั      
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัท ารายการที่มี
มูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูถ้ือหุ้น
ที่มีส่วนไดเ้สีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือ บุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกนั พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1) อนุมติัให ้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั เขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยการว่าจ้าง 
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู ้ด  าเนินงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ติดตั้ ง               
และด าเนินการทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) ในวงเงิน 4,310.15    
ลา้นบาท 

2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญา และด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อการ        
ลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

ทั้งน้ี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการที่
เกี่ยวโยงกนั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 3 :       รายละเอยีดการว่างจ้าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นวศิวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ส าหรับโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 
1. ตามที่ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดว้่าจ้างบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท าหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) มาตั้งแต่วนัท่ี              
1 มกราคม 2555  

ในปี 2557 บริษทัรับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) แทน บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั            
ที่ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ยกเลิกสัญญาไป โดยบริษทัท าหนา้ที่ให้ค  าปรึกษาเกี่ยวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและงานทดสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐาน
ภายใตส้ัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี 
ระยะเวลาในการใหบ้ริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563) 

2. การพิจารณามูลค่างาน 

บริษทัพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ในโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าไซยะบุรี โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา  (Owner’s Engineer) ฉบบัเดิม ระหว่าง 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั กบั บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั พบว่ามูลค่าผลตอบแทนที่บริษทัจะ
ไดรั้บไม่ดอ้ยไปกว่าท่ี บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ไดรั้บ อีกทั้ง มูลค่าดงักล่าวอา้งอิงจากปริมาณงาน           
จ  านวนบุคลากรที่ตอ้งใช ้ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกบัธุรกิจที่ด  าเนินการให้ค  าปรึกษาทางดา้นวิศวกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ  ส าหรับเง่ือนไขของสัญญาเป็นเง่ือนไขโดยทัว่ไปของการใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม  

มูลค่าตามสัญญารับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษารวมทั้งส้ิน 371.57 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่ารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
จ านวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายส าหรับ การเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
ในต่างประเทศ และเบ้ียเลี้ยงต่างๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นจ านวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บช าระเป็น     
รายเดือน ตามที่ระบุในตารางการช าระเงินระหว่างกาล (Interim Payment Schedule) เร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนท่ี 2 นบัแต่วนัที่
ลงในสัญญาเป็นตน้ไป  

3. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า 

1. การท่ีบริษทัรับจา้ง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาใหก้บัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี 
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เน่ืองจาก บริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มท่ีแน่นอนจากการรับจ้างเป็น
วิศวกรที่ปรึกษา และพนกังานของบริษทัจะไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีในการท างาน 
ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์และความเช่ียวชาญใหม้ากข้ึนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยทัว่ไป 
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2. มูลค่าตามสัญญารับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอา้งอิงจากปริมาณงาน จ านวนบุคลากรที่ตอ้งใช้ ขอบเขตงานตาม
สัญญา และเทียบเคียงกบัธุรกิจท่ีด  าเนินการให้ค  าปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับ
เง่ือนไขของสัญญาเป็นเง่ือนไขโดยทั่วไปของการให้บริการด้านวิศวกรรม และไม่ด้อยไปกว่าท่ี บริษัท         
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงเป็นคู่สัญญาเดิมของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บ ดงันั้น มูลค่า
ผลตอบแทนและเง่ือนไขตามสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) มีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

3. บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งโดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

4. ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า 

1. บริษทัควรเขา้ท ารายการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer) ใหก้บัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 
เน่ืองจากบริษทัสามารถสร้างรายไดจ้ากการรับจ้างตามสัญญาดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า อีกทั้ง พนักงานของ
บริษทัมีโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพฒันาบุคลากรใหม่ดว้ย 

2. เม่ือพิจารณามูลค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการรับเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี 
ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เปรียบเทียบกบัสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer)      
ฉบบัเดิมที่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั เป็นคู่สัญญารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กบั บริษทั        
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่บริษทัจะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกว่าที่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั ไดรั้บ    

3. มูลค่าตามสัญญาจ านวนรวมทั้งส้ิน 371.57 ล้านบาท ประกอบด้วยค่ารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาจ านวน 
323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายส าหรับ การเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
ในต่างประเทศ และเบ้ียเลี้ยงต่างๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นจ านวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท อา้งอิงจากปริมาณงาน 
จ านวนบุคลากรที่ตอ้งใช ้ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกับธุรกิจที่ด  าเนินการให้ค  าปรึกษาทางดา้น
วิศวกรรมทั้ งในและต่างประเทศ ส าหรับเง่ือนไขของสัญญาเป็นเง่ือนไขโดยทัว่ไปของการให้บริการดา้น
วิศวกรรม ดงันั้น มูลค่าผลตอบแทนและเง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

5. การเขา้ท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทสินทรัพยห์รือบริการ ซ่ึงมีมูลค่าของรายการรวมเป็นเงิน 371.57 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั กรณีบริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัท ารายการที่มี
มูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง        
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ            
ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนไดเ้สีย และ /หรือ      
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
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1) อนุมติัให้บริษทัเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยการรับจ้าง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั เป็นวิศวกรที่ปรึกษา 
(Owner’s Engineer) ใหก้บัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 371.57 ลา้น
บาท ระยะเวลาในการใหบ้ริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563) 

2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญา และด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อการ       
ลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

ทั้งน้ี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการที่
เกี่ยวโยงกนั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
 Attachment 4 

          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                                                                 Affix 20 Baht duty stamp 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

 เขียนท่ี     
 Written at   

                                  วนัท่ี           เดือน                  พ.ศ.     
                                   Date          Month                  Year  

(1)   ขา้พเจา้         สัญชาติ     
             I/We                                                                                                                                      nationality       
             อยู่บา้นเลขท่ี            
             Address              
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  

being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of        shares with the voting rights or                                           votes as follows: 
 หุน้สามญั               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                       votes 
 หุน้บุริมสิทธิ            หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
      preferred share                            shares  with the voting rights or                       votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้         
Hereby appoint  

1.  ช่ือ       นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้  อายุ  70          ปี อยู่บา้นเลขท่ี            842    
Name                     age                   years, residing at 
ถนน  วงศส์ว่าง  ต าบล/แขวง  วงศส์ว่าง  อ  าเภอ/เขต  บางซ่ือ  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10800         
Province Postal Code  
   

2.  ช่ือ      อายุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี       
Name                                       age         years, residing at 
ถนน    ต าบล/แขวง            อ  าเภอ/เขต       
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    
 

3.  ช่ือ      อายุ       ปี อยู่บา้นเลขท่ี                
Name                                       age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code    

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น      
คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 on Tuesday 28th 
October 2014, at 9.00 a.m., at Supunnika Conference Room on the 4th Floor, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Dindaeng  
Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 Item 1 To approve the Minutes of the 2014 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติให้บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ท ารายการว่าจ้าง  บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)                  
เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 

 Item 2  To consider granting approval for Bangpa-in Cogeneration Limited to engage CH. Karnchang Public Company 
Limited as EPC Contractor for construction of BIC-2 

  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner’s Engineer)           
ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี ให้กบั บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 Item 3  To consider granting approval for CK Power Public Company Limited to accept the engagement as Owner’s Engineer 
of the Xayaburi Hydroelectric Power Project for Xayaburi Power Company Limited 

  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 Item 4  To consider other matters, (if any) 
  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น          
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as                  
a shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือ ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting conside rs or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัน้ี
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specif ied herein, shall be 
deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (                    ) 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (                    ) 
 

ลงช่ือ/Signed       ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (                    ) 
 

หมายเหตุ / Remark 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
     The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
     many proxies for splitting votes. 
2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(แบบ ข.)  ตามแนบ 
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be     
used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy Form (Form B.) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะ
ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 shall be held on Tuesday 28th October, 2014 at 9.00 hours at Supunnika 
Conference Room on the 4th Floor No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Dindaeng Sudistrict, Dindaeng District, Bangkok 
or such other date, time and place as the meeting may adjourned. 

       

 

วาระท่ี........... เร่ือง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี........... เร่ือง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re: .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงัน้ี 
   (a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 

นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 

 

ต าแหน่ง 
- กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 70 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮิโตสึบาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้รุ่นที่ 3 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 

     
ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจุบัน 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาล 
 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  
 บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 

- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั สตาร์ซานิทาร่ีแวร์ จ ากดั (มหาชน) 

อดีต 
- รองผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครธน จ ากดั 
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวิท จ ากดั 
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั บริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี 
- ประธานกรรมการบริษทั บริหารสินทรัพยรั์ตนสิน จ ากดั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจัดประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดี บริษทัจึงเห็นควร
ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู ้ถือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม        
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษทัพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสม 

ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 
บุคคลธรรมดา   
(1) มาประชุมดว้ยตนเอง บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 
(2)   มอบฉนัทะ - บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบฉนัทะ         
พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

-   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง
ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ        
พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
นิติบุคคล   

 - บตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั     

โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจ

พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง
ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทางของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม       
พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

กรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ก  าหนด และโปรดน า        
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข มาในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย  

ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และ        
ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่
ได ้เวน้แต่กรณีคสัโตเดียนที่มีการมอบฉันทะ ซ่ึงจะใชใ้บมอบฉันทะแบบ ค 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น และวธิีการลงคะแนนเสียง 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม                       
ได้ตั้ งแต่เวลา 8.00-9.00 น. ของวันอังคารที่  28 ตุลาคม 2557 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้ น                 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู ้ถือห้น และ /หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม              
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ที่มีบาร์โค้ดซ่ึงบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน         
ในวันประชุมด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. ที่มีบาร์โคด้ พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานที่ใชใ้น 
การแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

1.2 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2. กรณีรับมอบฉันทะ 

2.1 วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท      
ซ่ึงท่านสามารถมอบฉันทะให ้นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังน้ี หรือ บุคคลอื่นเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. ผูถ้ือหุ้น
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ีในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใด     
อย่างหน่ึงเท่านั้ น ซ่ึงหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู ้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ckpower.co.th ผูถ้ือหุน้สามารถเลือกใชต้ามแต่กรณี ดงัน้ี 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  แบบทัว่ไปท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน (ใชไ้ดก้บัผูถ้ือหุน้ทุกกรณี) 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก  าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละ เอียดและชัดเจน       

โดยบริษัทได้จัดส่งมายงัผู ้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (รายละเอียดตาม             
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.) 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให ้        
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะทั้ งแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้
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2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสารดงัน้ี 

- เอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. ที่มีบาร์โคด้ พร้อมหนงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบ
เดียวเท่านั้ น ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู ้รับมอบฉันทะ โดยบริษัท             
จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 

- เอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ที่ผ่านการตรวจแลว้ 

2.4 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติการการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานที่ประชุมขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 

3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ส านักกรรมการผูจ้ัดการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยจะเปิดรับ
ลงทะเบียนอีกเม่ือการนบัคะแนนแต่ละวาระเสร็จส้ิน ส าหรับผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงั        
ที่มีการเปิดประชุมแลว้คะแนนเสียงของท่านจะถูกน ามารวมเฉพาะในวาระท่ีท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้
จ  านวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได ้

4. กรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ส านกักรรมการผูจ้ดัการไดท้  าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้ 
โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เดอะลีจิสท์ จ  ากดั ท าหน้าที่สอบทานความถูกตอ้งในการนับคะแนนเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ ดังนั้น ส านักกรรมการผูจ้ัดการจะไม่ไดจ้ัดเตรียมบตัรลงคะแนนให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ         
เขา้ร่วมประชุม 

5. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และตอ้งการลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนที่บริษทัไดจ้ดัเตรียมให ้โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันั้น จ านวนเสียงท่ีเหลือจะถือว่าเห็นดว้ยทั้งหมด 

6. การนบัคะแนน ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ตอ้งผ่านมติที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติให้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ท ารายการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูก้่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ตอ้งผ่านมติที่ประชุมดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบัผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท ารายการรับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา              
(Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ตอ้งผ่าน
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มติที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

7. เม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ ในวาระที่ 4 เป็นการตอบขอ้ซักถามและรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถ้ือหุ้น หากผูถ้ือหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซักถาม หรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็น
ใดขอใหท้่านแจง้ช่ือ หรือกรณีรับมอบฉันทะใหแ้จง้ช่ือผูรั้บมอบฉันทะดว้ย ทั้งน้ี เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระชับ เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินการประชุม และไม่กระทบผูถ้ือหุ้น           
โดยส่วนรวม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้น       
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อย
กว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด       
จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจัด
ประชุมผูถ้ือหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือเช่นว่านั้นจากผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุ้นในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ถูก
กระทบกระเทือน แมว้่าทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัประชุมผูถ้ือหุน้จะมีขอ้มูลเปลี่ยนแปลงแลว้   

ขอ้ 37.  ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจัดท า
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ
หา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ 
การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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 ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี        
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
เลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 ขอ้ 43. ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม 
ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที่
ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม
อีกกไ็ด ้

  ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถ้ือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรค สองแลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วนั 
และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุม ในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ผู ้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนังสือ           
มอบฉันทะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉันทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุม         
ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถ้ือหุน้และไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ ท่ีไดรั้บมอบฉันทะยอ่มมีสิทธิออกเสียง
ตามจ านวนที่ไดรั้บมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที่ตนเป็นผูถ้ือหุน้  

ขอ้ 44.  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น        
การออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ใหหุ้น้หน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถ้ือหุ้นราย
ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นรายนั้ นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น นอกจาก          
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
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(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี 
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ              
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

3. เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ขอ้ 46.  ในกรณีที่บริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลงเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส าคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนด
ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดไวใ้น
เร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
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แผนทีข่องสถานที่จดัประชุม 
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน าการเดินทาง 

 โดยรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT : ณ สถานีสุทธิสาร (ใชท้างออกหมายเลข 1 สถานีต ารวจสุทธิสาร) 

 โดยรถประจ าทาง 
 เส้นทางถนนรัชดาภิเษก รถประจ าทางสาย 185   517   514   206 
 เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต  รถประจ าทางสาย 129   138   107  24 

 โดยรถยนต ์ 
 เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต  

o จากทางลงทางด่วนดินแดงใหเ้ล้ียวขวาเม่ือถึงแยกสุทธิสารเขา้สู่ถนนสุทธิสารวินิจฉยั ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิ
สาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ดา้นซ้ายมือ 

o จากทางหา้แยกลาดพร้าวใหเ้ล้ียวซ้ายเม่ือถึงแยกสุทธิสารเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิ
สาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ดา้นซ้ายมือ 

 เส้นทางถนนรัชดาภิเษก  

o จากแยกรัชดา-พระราม 9 ให้เล้ียวซ้ายเขา้แยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร อาคารวิริยะถาวรอยู่ดา้นขวามือ 
o จากแยกรัชดา-ลาดพร้าว ให้กลับรถแยกห้วยขวาง และเล้ียวซ้ายเข้าแยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร                

อาคารวิริยะถาวรอยู่ดา้นขวามือ 


