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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 
วนัองัคารที ่28 ตุลาคม 2557 

ณ ห้องสุพรรณกิาร์ ช้ัน 4 เลขที ่587 อาคารวริิยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ  ประธานกรรมการบริษทั       (กรรมการอิสระ) 

 2) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั        (กรรมการอิสระ) 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3) นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบริหาร 

 4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

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

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

 8) นายอลัวนิ จี  กรรมการบริษทั 

 9) ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
      เลขานุการบริษทั 

2. ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 1) นายสมควร วฒักีกุล 

 2) นายค าผยุ  จีราระร่ืนศกัด์ิ 

 3) นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์

3. ผู้บริหาร 

 1) นายอาสา  อรรถยกุติ  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรมไฟฟ้าและ
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

 2) ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรมโยธา 

 3) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

 4) นางสาวปาริฉตัร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานก ากบัดูแล 

 5) นางสาวรุจิรา  ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 6) นายวรท  ศกัด์ิสุจริต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

 7) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน           
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4.   ทีป่รึกษากฎหมาย  

นายนพดล  อินทรลิบ  บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั   

นางสาวสาวติรี ตรีนวรัตน์   บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

 

5. ทีป่รึกษาทางการเงิน  

 นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั           

6.   ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ   

นางสาวป่ินมณี  เมฆมณัฑนา บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ  ากดั   

7.   ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม 

ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้ งส้ิน 6,391 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด           
ท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้งส้ิน 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมจ านวน 213 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 909,455,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6777 ของจ านวนหุ้น     
ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุน้  

มาประชุมดว้ยตนเอง  132 ราย จ านวนหุน้      3,179,319     หุน้ 

รับมอบฉนัทะ     81 ราย จ านวนหุน้  906,275,909   หุน้ 

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงก าหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน         
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  

โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ                      
เขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน  5 ราย เป็นจ านวน 843,400 หุน้ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการ
ผู ้จ ัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงเ ก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู ้ถือ หุ้น                 
และการลงคะแนนเสียง 
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นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล  ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จ ัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า               
บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี        
6 ตุลาคม 2557 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 
10 ตุลาคม 2557 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม  

ส าหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน         
เพื่อให้การประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยบริษทัไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในหนา้ 38-40 ของหนงัสือ
เชิญประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย          
หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนน (สีเหลือง) ท่ีบริษทัจดัเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดง
ตวั เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  

และหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติม              
ในประเด็นใด ขอให้ผูถื้อหุ้นโปรดแจ้งช่ือ นามสกุล เพื่อบริษทัจะได้บนัทึกเป็นข้อมูลไวใ้นรายงาน        
การประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามเม่ือพิจารณาจบ         
แต่ละวาระแลว้  และขอให้ผูถื้อหุ้นใชไ้มโครโฟนท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้เพื่อความชดัเจนของค าถาม 
และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนบริษทัขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 ท่าน คือ คุณปิยวดี โกศลานนัท์ 
และ คุณธนภสัสร์ จ านงเวชช์ อาสาในการเป็น สักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับ นางสาวสาวิตรี           
ตรีนวรัตน์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เปิดการประชุมวิสามญั         
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2557                  
ท่ีจะรับรองในวาระน้ีเป็นรายงานจากการประชุมเม่ือว ันท่ี  22 เมษายน 2557             
โดยท่ีประชุมได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า และไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัแล้ว 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึก
รายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ดงักล่าว ซ่ึงวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง       
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีมี
ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแก้ว เขา้ร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง
ลงคะแนนจ านวน 843,400 เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระที่ 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก     
การประชุมในวาระท่ี 2 ซ่ึงจะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ระหว่าง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั กบั บริษทั บางปะอิน โคเจน   
เนอเรชั่น จ  ากดั บริษทัย่อยของบริษทั ดงันั้น วาระน้ีตอ้งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น    
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และมีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม
จ านวนทั้งส้ิน 10 ราย คิดเป็นจ านวน 360,263,100 หุน้ หรือร้อยละ 32.75 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั                       
ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หน้า 78 ตามท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงหรือผูมี้ส่วนได้เสียยงัคงมีสิทธิ      
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระน้ีได ้

เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในวาระน้ีจึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมมิใช่ผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ีท่ีจะตอ้งห้ามเขา้    
ร่วมประชุม กรรมการบริษทัดังกล่าวจึงสามารถอยู่ในท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการท ารายการ               
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เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเข้าท ารายการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อของผูถื้อหุ้นท่ีจะได้รับข้อมูล       
อย่างครบถว้นถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการ     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

อย่างไรก็ตาม บริษทัขอเรียนแจง้ว่าในขั้นตอนการพิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อมีมติ
น าเสนอต่อผูถื้อหุ้น กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าวดว้ย ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด ท ารายการว่าจ้าง บริษัท    
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2  

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดการให ้
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั ท ารายการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูก่้อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ฉบบัท่ี 2 เลขท่ี 
PPA-SPP/F-2011-029 กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 
โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าจาก บริษทั         
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในปริมาณสูงสุด 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากัด คร้ังท่ี 3/2557         
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)  พิจารณาอนุมัติว่ าจ้า ง  บ ริษัท  ช .การ ช่ าง  จ ากัด  (มหาชน)  เ ป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“โรงไฟฟ้า BIC-2”) 
เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินงานดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จดัซ้ือ จดัหามาให้ ติดตั้ง และ
ด าเนินการทดสอบ (Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะจ่ายค่าตอบแทน     
ในการให้บริการจา้งเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเร่ิมตน้
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.ไดต้ามก าหนดเวลา โดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เสนอราคาค่าด าเนินการก่อสร้างเป็นจ านวนทั้งส้ิน 4,310.15 ล้านบาท ซ่ึงในการน้ี 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั ได้ว่าจา้ง บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ  ากัด       
เป็นท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความน่าเช่ือถือ             
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เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผล   
ในการเขา้ท ารายการ ซ่ึง บริษทั อาวล์ เอ็นเนอร์จี จ  ากดั ได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคางานตามขอบเขตงานท่ี บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั จะว่าจา้ง 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 แลว้เป็นราคา
ทั้งส้ิน 4,510.39 ล้านบาท ดังนั้ น เม่ือเปรียบเทียบราคาท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) เสนอกบัราคางานซ่ึงท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระไดป้ระมาณการแลว้ 
พบว่าราคางานของท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระสูงกว่าราคาท่ี บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เสนอมา 200.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 ซ่ึงบริษทัได้ช้ีแจง
รายละเอียดการเขา้ท ารายการและลกัษณะความเก่ียวโยงของคู่สัญญาในหนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ 26-28 และสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หนา้ 2-79 แลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2557           
ได้พิจารณารายละเอียดการเขา้ท ารายการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)                  
เป็นผู ้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 โดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากัด           
แล้ว เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท              
และขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการ มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
จะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้    
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคล          
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ อีกทั้งบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2557 ซ่ึงไม่รวม
กรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ได้พิจารณารายละเอียด       
ของรายการรวมถึงได้ว่าจ้าง บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ และ          
มีความเห็นว่า การว่าจา้ง     บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อท าหน้าท่ีออกแบบ ด าเนินงานดา้นวิศวกรรม ผลิต จดัซ้ือ 
จดัหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และด าเนินการทดสอบ (commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า 
BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีศกัยภาพ มีความรู้ความช านาญ    
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และมีประสบการณ์เป็นท่ี    
น่าพอใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 มาแล้ว อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง    
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ซ่ึงมูลค่าการก่อสร้างท่ี บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เสนอต ่ากว่าราคาประเมิน
โดยท่ีปรึกษาวิศวกรรมอิสระ จึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีมติเห็นควรเสนอ         
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

(1) อนุมติัให ้บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูด้  าเนินงานดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จดัซ้ือ จดัหามาให้ ติดตั้ง  และ
ด าเนินการทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 ในวงเงิน 4,310.15  ลา้นบาท 

(2) มอบหมายใหค้ณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญา และ
ด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อการลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

การเข้าท าสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นผูด้  าเนินงาน          
ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ       
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรัพยห์รือบริการตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน       
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546    
ซ่ึงมีมูลค่าของรายการเป็นเงิน 4,310.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัท่ีจะเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ต้องได้รับอนุมติัจาก          
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของ    
ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี 
จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยมีรายละเอียดการให้ความเห็นตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 
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นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้น กล่าวช่ืนชมและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั    
ท่ีเลือกลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงจะท าให้ประเทศมีพลงังานส ารองเพิ่มข้ึน      
ท่ีจะเป็นแรงสนบัสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศต่อไป  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 น้ี 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการเองทั้งหมด หรือท าสัญญารับเหมาช่วง
ให้กับผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืนด้วย และก าหนดเวลาท่ีคาดหมายว่าโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า BIC-2 จะก่อสร้างแลว้เสร็จ 

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า การด าเนินโครงการก่อสร้างมีทั้งท่ี 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการเอง และท าสัญญารับเหมาช่วงให้กับ
ผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืน เช่น กรณีการติดตั้งเคร่ืองจกัรในโรงไฟฟ้า BIC-2 จะด าเนินการ
ผลิตและติดตั้งโดยบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร โดย บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)      
จะเขา้ควบคุมการด าเนินการของผูรั้บเหมานั้นๆ อีกชั้นหน่ึง โดย บริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการงานในส่วนอ่ืนๆ ท่ีรับผิดชอบด าเนินการเองควบคู่กนั  
ไปด้วย ทั้ งน้ี ต้องด าเนินการก่อสร้างและติดตั้ งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ         
และสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) 
ภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 

นายซุนย้ง  แซ่ เตียว  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าบริ เวณท่ีจะด า เ นินโครงการได้มี                 
การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑก์ฎหมายครบถว้นแลว้หรือไม่อยา่งไร  

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ ช้ีแจงว่าบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากัด       
ไดด้ าเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย 
และไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 ในบริเวณดงักล่าวแลว้ 

นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้น เสนอแนะว่า บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั              
ควรท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัสังคมและบริเวณใกลเ้คียง
โรงไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยพฒันาพื้นท่ีรอบขา้งโครงการ และในขณะเดียวกนับริษทัจะไดรั้บ
การสนบัสนุนจากชุมชนรอบขา้งโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี 

นายธงชัย เกษกราน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีกรณี    
ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐดว้ย หากสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการ
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เก่ียวกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐใดๆ ออกมาแลว้ บริษทัมีมาตรการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอยา่งไร  

ประธาน ช้ีแจงวา่ การด าเนินโครงการของบริษทัมีรายรับ-ค่าใชจ่้ายบางส่วนเป็นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ และมีบางส่วนเป็นเงินบาท ซ่ึงบริษทัมีการด าเนินการทางบญัชี      
ท่ีเรียกวา่ “Automatic Hedge” เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
แล้ว ส่วนผลกระทบของอัตราดอกเบ้ียอาจคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงได้ยาก         
แต่บริษทัได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงจดัหามาตรการ       
ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีระยะยาวเพื่อกระจายความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง           
ซ่ึงผลการด าเนินงานยงัคงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ี   
มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนจ านวน 843,400 เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม            
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อนุมติัให ้       
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน)   เป็นผูด้  าเนินงาน ดา้นวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จดัซ้ือ จดัหามาให้ ติดตั้ง  
และด าเนินการทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจน เนอเรชั่น โครงการ 2            
ในวงเงิน ไม่เกิน 4,310.15 ล้านบาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญา และด าเนินการท่ีจ าเป็นจนเสร็จการ  
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ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระที่ 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระท่ี 3              
ท่ีจะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระหว่าง บริษทั กบั บริษทั     
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมและถือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ดงันั้น วาระน้ีตอ้งผา่นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และมีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจ านวน
ทั้งส้ิน 11 ราย คิดเป็นจ านวน 360,278,100 หุ้น หรือร้อยละ 32.75 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั         
ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หน้า 84 ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู ้ถือหุ้น            
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  แต่อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัคงมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระน้ีได้ตามท่ี       
ไดเ้รียนไวต่้อท่ีประชุมในวาระก่อนหนา้น้ี 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัดงักล่าวจะอยูใ่นท่ีประชุมเพื่อร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดท่ีชดัเจนต่อผูถื้อหุ้น ดงัเหตุผลท่ีไดเ้รียนต่อ      
ท่ีประชุมแลว้ในวาระก่อนหนา้น้ี 

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

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จ ัดการ ช้ีแจงรายละเอียด           
การท ารายการรับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) ของโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าไซยะบุรี ใหก้บั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด         
ไดว้า่จา้งบริษทั เซาท์อีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) มาตั้งแต่
วนัท่ี  1 มกราคม 2555 ซ่ึงต่อมาได้ยกเลิกสัญญาว่าจา้งกบั บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย    
เอนเนอร์จี จ  ากดั และในปี 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดท้  าสัญญา
รับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) แทน บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย         
เอนเนอร์จี จ  ากดั ท่ี บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ยกเลิกสัญญา โดยบริษทัท าหนา้ท่ี
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง และ   
งานทดสอบ ติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และ
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รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐาน
ภายใตส้ัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ในการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ระยะเวลาในการใหบ้ริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563)  

  มูลค่าตามสัญญารับจา้งเป็นวศิวกรท่ีปรึกษารวมทั้งส้ิน 371.57 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
ค่ารับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาจ านวน 323.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ          
และเบ้ียเล้ียงต่างๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นจ านวนไม่เกิน 48.52 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) จะไดรั้บช าระเป็นรายเดือน ตามท่ีระบุในตารางการช าระเงิน
ระหวา่งกาล (Interim Payment Schedule) เร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนท่ี 2 ของวนัท่ีลงในสัญญา
เป็นตน้ไป ทั้งน้ี การก าหนดมูลค่าสัญญารับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) 
ในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนการโดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามสัญญาจา้งวิศวกร    
ท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) ฉบบัเดิม ระหว่าง  บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั     
กบั บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงพบว่ามูลค่าผลตอบแทนท่ีบริษทั      
จะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกวา่ท่ี บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ไดรั้บ อีกทั้ง มูลค่า
ดงักล่าวอา้งอิงจากปริมาณงาน  จ  านวนบุคลากรท่ีตอ้งใช้  ขอบเขตงานตามสัญญา 
และส าหรับเง่ือนไขของสัญญา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ทียบเคียงกบั
เง่ือนไขโดยทัว่ไปของการให้บริการดา้นวิศวกรรมกบัธุรกิจท่ีด าเนินการให้ค  าปรึกษา
ทางดา้นวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของรายการตามท่ีไดแ้จง้
ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-31 และสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน       
หนา้ 79-85 แลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2557          
ไดพ้ิจารณารายละเอียดการเขา้ท ารายการรับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา  (Owner’s Engineer)      
ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั แล้ว      
เห็นวา่ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และขอ้ตกลง
ในการเข้าท ารายการนั้ นมีเ ง่ือนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชน              
จะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้     
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัและบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ อีกทั้งบริษทัได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  3/2557             
โดยไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสีย และ /หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน พิจารณา
รายละเอียดของรายการรวมถึงได้ว่าจ้าง บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเข้าท า
รายการ เห็นว่า การรับจา้ง บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั เพื่อท าหน้าท่ีเป็นวิศวกร    
ท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี                           
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน)      
และบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) ยงัสามารถสร้างรายได้จากการรับจ้าง      
ตามสัญญาดงักล่าว เน่ืองจากบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ า อีกทั้ง พนักงานของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีโอกาสท่ีจะได้
เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพัฒนาบุคลากรใหม่ด้วย และ              
เม่ือพิจารณามูลค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการรับเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั เปรียบเทียบกบัสัญญา
จา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) ฉบบัเดิมท่ี บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย          
เอนเนอร์จี จ  ากัด เป็นคู่สัญญารับจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาให้กับ บริษทั ไซยะบุรี          
พาวเวอร์  จ  ากัด พบว่า  มูลค่าผลตอบแทนท่ีบริษัทจะได้รับไม่ด้อยไปกว่า ท่ี              
บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ไดรั้บ และมูลค่าผลตอบแทนและเง่ือนไข
ตามสัญญาดงักล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

(1) อนุมติัให้บริษทัเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยการรับจา้ง บริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ  ากดั เป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) ให้กบัโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้าไซยะบุรี โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 371.57 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 6 ปี (ปี 2558-2563) 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียด          
ของสัญญา และด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อการลงนามสัญญาจนเสร็จการ 

การเขา้ท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรัพย ์หรือบริการ ซ่ึงมีมูลค่า         
ของรายการรวมเป็นเงิน 371.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 เม่ือเปรียบเทียบกบั
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) ณ ว ันท่ี 30 มิ ถุนายน 2557ซ่ึงกรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท             
ท ารายการท่ีมีมูลค่าของรายการสูงกวา่ร้อยละ 3 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั  ทริปเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จ  ากดั 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยมีรายละเอียดการให้ความเห็นตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีได้ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไมมี่ผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ี   
มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนจ านวน 843,400 เสียง เห็นดว้ย เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และ    
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อนุมติัให้ บริษทั      
ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ท ารายการรับจา้งเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา (Owner’s Engineer) 
ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด              
โดย มีมูลค่ าตามสัญญา เป็นจ านวนเ งินไม่ เ กิน  371.57 ล้านบาท ระยะเวลา                  
ในการให้บริการ 6 ปี (ปี 2558-2563) พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทั       
มีอ านาจพิจารณาอนุมติัรายละเอียดของสัญญาและด าเนินการท่ีจ าเป็นจนเสร็จการ 
ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ ๆ 

นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลศิกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่การด าเนินงานของบริษทั และอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน ในปี 2557 ตลอดจนการคาดการณ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท           
ในอนาคต 

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษทัได้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประมาณ 1 ปีเศษ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินโครงการดา้นพลงังาน
รูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และ
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซ่ึงท าให้สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และ
ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาของปี 2557 และ
แผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาถึง ณ ส้ินไตรมาส 
2/2557 และภาพรวมการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมาของบริษัท กล่าวคือ ในปี 2555       
บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าจาก บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่     
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากัด ซ่ึงท าให้บริษัทเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่        
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า และไดเ้ขา้ซ้ือโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยจ์  านวน 3 โรง ได้แก่ บริษทั บางเขนชัย จ  ากดั บริษทั นครราชสีมา     
โซล่าร์ จ  ากดั และบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั และในช่วงปลายปี 2556 บริษทั        
ได้เขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ได้แก่ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ  ากดั ซ่ึงส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษทัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 
3/2556  ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยค์รบถว้น   
ทุกโรงแล้ว  ซ่ึงบริษัทจะมุ่งมั่นด าเนินโครงการท่ีได้ลงทุนไปแล้วให้มีผล                  
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างโอกาสในการเขา้ลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

โครงการในปัจจุบนัของบริษทั ประกอบดว้ย 

โครงการ ก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

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

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 615 1,816 1,936 
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 117 1,326 17 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8 86 85 
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โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 : รายไดใ้นช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ใกลเ้คียงกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2556 แมใ้นปี 2557 จะมีรายไดล้ดลงเพราะเป็นปีน ้ าแลง้ แต่มิได้
ส่งผลกระทบ  ต่อรายได้มากนัก ซ่ึงบริษทัคาดว่าจนถึงส้ินปีจะรักษาระดับรายได ้      
ใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ได ้

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ : เน่ืองจากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นช่วง
ปลายปี 2556 ท  าให้ย ังไม่มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 และเม่ือเร่ิม           
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายได ้1,326 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีสูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีกรุณาให้ความไว้วางใจอนุมัติการลงทุน              
ในโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงบริษทัจะพยายามด าเนินการ
อยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์: บริษทัถือหุ้นใน บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ซ่ึงเป็น       
ผูด้  าเนินโครงการทั้ง 100% ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)   
ในราคา 8 บาทต่อหน่วย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี  2556 และ 2557 มีรายไดใ้กลเ้คียง
กนัและเป็นไปตามเป้าหมาย และแมจ้ะมีรายได้น้อยกว่าโครงการไฟฟ้าประเภทอ่ืน 
แต่ขอ้ดีของโรงไฟฟ้าประเภทน้ี คือ บริษทัไม่มีค่าใช้จ่ายในดา้นเช้ือเพลิงท่ีจะน ามา
ผลิตไฟฟ้า และท่ีผ่านมาโครงการน้ีมีสัดส่วนผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ดีมาก      
และเป็นไปตามเป้าหมาย 

 บริษทัมีแนวทางการพฒันาผลการด าเนินงานในช่วงปี 2557 – 2558 กล่าวคือ  
- เพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั 
- ด าเนินการพฒันาโครงการใหม่ใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด 
- เตรียมการศึกษาและพฒันาโครงการในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

 โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา ประกอบดว้ย  

โครงการ/ท่ีตั้ง ก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

ก าหนด 
แลว้เสร็จ 

สถานะปัจจุบนั 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
โครงการ 2  (พระนครศรีอยุธยา) 

120 ปี 2560 ลงนาม EPC Contract 
ภายในปี 2557 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้าบาก 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

160 ปี 2561-2562 ไดรั้บ Project Development 
Agreement 
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โครงการ/ท่ีตั้ง ก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

ก าหนด 
แลว้เสร็จ 

สถานะปัจจุบนั 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

1,285 ปี 2562 ความคืบหนา้การ
ก่อสร้าง ณ ส้ินเดือน
กนัยายน 2557 เท่ากบั 40% 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 : ไฟฟ้าท่ีได้รับจากโครงการน้ี        
จะขายใหก้บั กฟผ. ทั้งส้ิน 90 เมกกะวตัต ์และส่วนท่ีเหลือจะขายให้กบัผูป้ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงคาดวา่จะสามารถลงนามไดภ้ายในปี 2557 และเร่ิม
ด าเนินการก่อสร้างไดภ้ายในตน้ปี 2558 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ าบาก : เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโดย บริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาต่างๆ และการ
ด าเนินการยงัเป็นไปตามเป้าหมาย 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี : อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโดย บริษทั      
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีความกา้วหนา้โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงบริษทั
มีแผนท่ีจะเข้าซ้ือหุ้นใน บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด ในส่วนของ บริษัท               
ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสินทรัพย์ท่ีบริษทัลงทุน (Portfolio)        
เป็นอยา่งมาก 

ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าในอนาคต บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาและเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ดา้นเพื่อสร้างโอกาสให้บริษทัมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมประมูลโครงการดา้นพลงังานของภาครัฐต่างๆ ทั้งในและประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี  บริษทัยงัตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจน
เนอเรชั่นของบริษัทอีก 900 เมกกะวตัต์ และส าหรับพลังงานทดแทนท่ีบริษัท              
มีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แล้ว 3 โรง บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาและเตรียม       
ความพร้อมในการเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประมาณ 100            
เมกกะวตัต์ ในระหว่างการรอความชดัเจนจากภาครัฐท่ีจะประกาศให้ภาคเอกชนเขา้     
มีส่วนร่วมในการพฒันาโครงการประเภทดงักล่าว  
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นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน  ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าโรงไฟฟ้า BIC-2 ภายหลังหมด
ระยะเวลาสัมปทานยงัสามารถผลิตไฟฟ้าไดอี้กหรือไม่ ในกรณีท่ียงัสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ต่อไปบริษัทมีแผนจะด าเนินการอย่างไร และบริษัทมีประมาณการรายได ้           
จากโรงไฟฟ้า BIC-2 ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 25 ปีเท่าใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าภายหลงัหมดระยะเวลาสัมปทาน 25 ปีท่ีขายไฟฟ้าให้กบั 
กฟผ. แล้ว บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าจะยงัสามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่ โดยอาจมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์หลักบางช้ินส่วน ซ่ึงจะยงัคงสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท         
ไดต่้อไป ส าหรับประมาณการรายไดจ้ากโครงการ BIC-2 จะเทียบเคียงไดก้บัโครงการ 
BIC-1 ท่ีมีก าลงัการผลิตเท่ากนั คือ มีประมาณการรายไดท่ี้ 2,400-2,600 ลา้นบาทต่อปี 

นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าทั้งหมดใช่หรือไม่ โรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ท่ีจะสร้างในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีทั้งส้ินก่ีเฟส และ
บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน เช่น เวยีดนาม กมัพชูา หรือไม่ 

ประธาน ช้ีแจงว่าบริษทัยงัคงให้ความสนใจและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน    
ในประเทศเพื่อนบา้นอ่ืนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่   
ไม่สามารถก าหนดได้ชัดเจนเน่ืองจากต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในหลาย
องค์ประกอบ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม      
บางปะอินมีทั้งส้ิน 2 เฟส อยา่งไรก็ตาม ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของการก่อสร้างและ
ด าเนินโครงการ และ ณ ปัจจุบันการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของบริษทัเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าทั้งส้ิน 

นายอนุชาติ สถาพรพูนผล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าจากแผน PDP ของภาครัฐท่ีจะเพิ่ม    
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน บริษทัมีความสนใจเข้าด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก     
ถ่านหินหรือไม่ และจากแผนการขยายก าลังการผลิตของบริษทั ณ ปี 2562 บริษทั       
จะเพิ่มก าลงัการผลิตจากไฟฟ้าพลงัน ้ า ซ่ึงมี Adder ต ่า บริษทัเห็นวา่มีขอ้ดีและขอ้เสีย
อยา่งไร และบริษทัมีแผนการจดัหาเงินทุนเพื่อใชใ้นการเพิ่มก าลงัการผลิตอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าบริษทัไม่ปิดกั้นโอกาสในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ และพร้อมตอบสนองนโยบายดา้นพลงังานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัตอ้งพิจารณาความเหมาะสมหลายๆ ด้านประกอบกนั เช่น โครงการดงักล่าว
เป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์   ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีบริษทัสามารถ
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บริหารจดัการได้ มีผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสม ส าหรับทิศทางการเพิ่มก าลงัการผลิต
ของบริษทัไปในโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า เน่ืองจากบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าอตัรา      
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีได้จากพลังน ้ าต ่ากว่าไฟฟ้าจากพลงังานประเภทอ่ืน       
ท าให้ถวัเฉล่ียตน้ทุนแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทัว่ไปต ่า อีกทั้งไฟฟ้าพลังน ้ าเป็นไฟฟ้าท่ีได้จาก
พลงังานหมุนเวียนและเป็นพลงังานสะอาด และบริษทัไม่มีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ีใช ้   
ในการผลิตไฟฟ้า ดงันั้น แม ้Adder ของไฟฟ้าพลงัน ้ าจะต ่ากว่าไฟฟ้าประเภทอ่ืน       
แต่บริษัทไม่มีความเส่ียงด้านต้นทุนพลังงานท่ีน ามาผลิตไฟฟ้า ส าหรับแผนการ      
ระดมทุนในช่วง 5-10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ดีในอนาคต        
บริษทัมีแผนระดมทุนทางการเงินหลายช่องทาง อาทิ การท าสัญญากู้เงินโดยตรง 
(Project Finance)ในระดับบริษทัย่อย รวมถึงด าเนินการจัดอนัดับเครดิตเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาออกหุ้นกู้ หรือการระดมทุนรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษัท        
มีสินทรัพย์ท่ีดีและสามารถสร้างมูลค่าและเป็นอีกหน่ึงช่องทางหน่ึงของรูปแบบ       
การระดมทุนของบริษทัได้ จึงเห็นได้ว่าบริษทัจึงมีช่องทางระดมทุนเพื่อใช้ในการ     
ซ้ือสินทรัพย์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาช่องทางท่ีมีต้นทุน         
ทางการเงินน้อยท่ีสุด เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทมากท่ีสุดเพื่อใช้ใน      
การระดมทุนต่อไป และเม่ือได้ข้อสรุปรูปแบบการระดมทุนแล้วจะน าเสนอต่อ           
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จุดคุม้ทุน (Break Event) ของโครงการ BIC-2 
ก่ีปี และเงินทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 จ านวน 4,310.15 ลา้นบาท อีกทั้ง 
บริษทัมีความสนใจท่ีจะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัลมหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ จากการศึกษาพบวา่จุดคุม้ทุนของโครงการ BIC-2 คือ 8 ปี          
โดยแหล่งเงินทุนท่ีใช้ส าหรับการก่อสร้างมาจากการท าสัญญากู้เงินระหว่าง บริษทั 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั กบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูส่้วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึง
จากการออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซ่ึงบริษทัจะช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัเท่านั้น และบริษทัยงัคงมีความสนใจและศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมเช่นกนั 

นายชัย ลิม้เลิศเจริญวนิช ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากปริมาณก๊าซธรรมชาติลดลง
ประกอบกบัอายุสัมปทานโรงไฟฟ้า BIC-2 ท่ียาวกว่า 25 ปี บริษทั ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการ BIC-2 ไดใ้ห้ความมัน่ใจว่า
จะสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการได้ตลอดอายุสัมปทานอย่างไร และ
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บริษทัจะประสบปัญหาขาดทุนอนัเน่ืองมาจากราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้
ผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ท่ีมีเ ง่ือนไขว่าบริษัทจะท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับ        
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีหน้าท่ีรับผิดชอบ      
ท่ีจะตอ้งส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการ BIC-2 เพื่อใชผ้ลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้กบั 
กฟผ. เพื่อให้ บริษทั บางปะอิน    โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
โครงการ BIC-2 ให้กบั กฟผ. ไดต้ามสัญญา อีกทั้งบริษทัร่วมของ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นใน บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ  ากดั ซ่ึงเป็น       
ผูด้  าเนินโครงการ BIC-1 และ BIC-2 จึงสามารถมัน่ใจได้ว่า บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนในโครงการ BIC-2 เช่นเดียวกนั จะตอ้งรับผิดชอบจดัส่งก๊าซ
ธรรมชาติใหก้บัโครงการ BIC-2 เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ลอดอายสุัญญาสัมปทาน 
ส าหรับความเส่ียงจากการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากราคาเช้ือเพลิงปรับตวัสูงข้ึนนั้น 
เน่ืองจากการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะจ่ายให้กบั บริษทั บางปะอิน โคเจน    
เนอเรชัน่ จ  ากดั ไดมี้การก าหนดสูตรค านวณอตัราค่าไฟฟ้าท่ีสามารถปรับใช้กบักรณี      
ท่ีมีการปรับเพิ่มราคาก๊าซธรรมชาติแล้ว ซ่ึงท าให้บริษัทสามารถตัดความเส่ียง          
เร่ืองราคาค่าก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนไปยงั กฟผ. ซ่ึง กฟผ. จะเป็นผูรั้บความเส่ียงจาก
การปรับข้ึนของค่าก๊าซธรรมชาติแทนภาคเอกชน ดังนั้ น แม้ราคาก๊าซธรรมชาติ          
จะปรับเพิ่มสูงข้ึนเท่าใดจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้โครงการ BIC-2 จะไดรั้บจาก 
กฟผ. แต่อยา่งใด 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้น เสนอแนะวา่จากเอกสารรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ หนา้ 6 ท่ีวา่ “ดงันั้น จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงใคร่เสนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัลงมติอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ี 1 และรายการ
ท่ี 2 ในคร้ังน้ี” อาจไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีหนา้ท่ีเพียงเสนอ
ความเห็นมีความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นเท่านั้น โดยผูถื้อหุ้น
พิจารณาและลงคะแนนด้วยตนเอง นอกจากน้ี ขอสอบถามความหมายท่ีต้องการ
อธิบายตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา้ 64 ประกอบรายงาน
การประชุมสามญัประจ าปี 2557 หนา้ท่ี 24 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีแสดงรายละเอียด
การใช้แผงโซล่าร์ของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ  ากดั วา่ใช ้เทคโนโลยีแบบ Crystal Line ซ่ึงควรหมายถึง Single Crystal หรือ Mono 
Crystal แต่ในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแจง้วา่เป็น Multi Crystal      
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ซ่ึงอาจไม่ถูกตอ้ง อีกทั้งท่ีแจง้ว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตพลงัไฟฟ้าร้อยละ 80-90               
อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นวิธีการแปลงพลัง
แสงอาทิตยเ์ป็นพลงัไฟฟ้า ซ่ึงประสิทธิภาพการแปลงพลงังานดงักล่าวสามารถท าได้
สูงสุดเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น (จากตวัอย่างการแปลงพลังแสงอาทิตย์เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าในพื้นท่ีแดดจดั ซ่ึงในพื้นท่ี 1 ตารางเมตรสามารถรับแสงอาทิตยไ์ด้สูงสุด 1000 
วตัต ์และสามารถแปลงเป็นพลงัไฟฟ้าไดเ้พียง 100 วตัต)์ จึงอาจท าใหเ้กิดการสับสนวา่
สามารถผลิตไฟฟ้าไดถึ้ง 800-900 วตัต ์และขอสอบถามวตัถุประสงคข์องการใชพ้ื้นท่ี
โครงการของ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ท่ียงัเหลืออยูอี่กจ านวนมาก เน่ืองจาก
เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีโครงการดงักล่าวกบัพื้นท่ีโครงการของ บริษทั บางเขนชัย 
จ  ากดั แล้วพบว่ายงัมีพื้นท่ีเหลืออีกจ านวนมาก และขอสอบถามถึงเหตุผลในการใช้
เทคโนโลยี Thin Film ในโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษทั บางเขนชัย จ  ากดั และ
เทคโนโลยี Multi Crystal ในโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั      
ซ่ึงน่าจะเลือกใช ้Single Crystal ท่ีมีราคาสูงกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า     
และอายกุารใชง้านสูงกวา่ 

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษัทเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า       
พลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชัย จ  ากัด บริษทัจึงเป็นผูค้ดัเลือกอุปกรณ์และ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเองดว้ย ซ่ึงบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเหมาะสมและเลือกใชแ้ผงแบบ 
Thin Film เน่ืองจากให้พลงัไฟฟ้า  พื้นท่ีแสงนอ้ยไดดี้กวา่และตน้ทุนต่อก าลงัการผลิต
ถูกกวา่แต่ใชพ้ื้นท่ีมากกวา่เทคโนโลยีแบบ Crystal Line และเน่ืองจากเป็น Thin Film 
คุณภาพดีจึงมีอตัราการ degrade ท่ีค่อนข้างต ่า ส าหรับโครงการของ  บริษัท 
นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั เน่ืองจากบริษทัเขา้ไป
ร่วมลงทุนโดยถือหุน้ร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนนอ้ยเท่านั้น และมิไดมี้ส่วนร่วมในการ
คัดเลือกอุปกรณ์ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่อย่างใด และจากการ
ตรวจสอบประกอบการพิจารณาลงทุนแล้วพบว่ามีอตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ ์
ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาลงทุนในโครงการดงักล่าว 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัเป็นเพียง      
ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อย จึงไม่อาจทราบวัตถุประสงค์การใช้ท่ีดินท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว          
อย่างชดัเจนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะสอบถามและขอค าช้ีแจงการใชพ้ื้นท่ีดงักล่าว
จากบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ต่อไป 
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นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามพร้อมเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดให ้          
ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 ท่ีบริษทั        
ได้ลงทุนและเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ             
การด าเนินธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงวา่ท่ีผา่นมาบริษทัเคยจดัให้กลุ่มผูจ้ดัการกองทุนและนกัข่าว
เขา้เยี่ยมชมเพื่อท าความเขา้ใจการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า BIC-1 แล้ว และบริษทั
ขอรับไปพิจารณาด าเนินการจัดให้ผูถื้อหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้า BIC-1       
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจกรุณาลงช่ือท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก  

ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่ มี กิจการอ่ืนใดท่ีจะต้องพิจารณา ประธานจึงปิด               
การประชุมเม่ือเวลา 10.30 น.  
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ลงช่ือ    ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
             เลขานุการบริษทั 
 
 

ลงช่ือ   นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล   ผูบ้นัทึกการประชุม 
    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 


