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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
วนัพฤหัสบดีที่  9  เมษายน  2558 

ณ ห้องประชุมสุพรรณกิาร์ ช้ัน 4 อาคารวริิยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

       

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1) ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
2) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
3) ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
4) นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 
5) นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการ 
6) นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 
7) นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
8) นายอลัวิน  จี กรรมการ 
9) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
10) ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)  
11) นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ   (กรรมการอิสระ) 

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 1)  นายสมควร  วฒักีกุล  
 2) นายค าผุย  จีราระร่ืนศกัดิ์  

3. ผู้บริหาร 
 1) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 2) นางสาวปาริฉัตร  โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 
 3) นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
 4) นายวรท  ศกัดิ์ สุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร  
 5) นางสาวปิยนุช  มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะลีจิสท์ จ ากัด 
 1)  นายนพดล  อินทรลิบ 
 2) นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน ์ ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 
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5. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
 1) นายกิตติพงษ ์ เลิศวนางกูร  

6. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด 
 1) นายพชัร  เนตรสุวรรณ    

7. ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 1) นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ 

8. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธ์ิ 
 1) นางสาวจิตต ์สาวิตตก์ุล 

9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 
ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) เพื่อสิทธิในการ 
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ผูถ้ือหุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 7,484 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
จ านวน 421 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 837,983,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1804 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั โดยแยกเป็นผูถ้ือหุน้ 

มาประชุมดว้ยตนเอง 255 ราย จ านวนหุน้     6,298,008 หุน้ 
รับมอบฉันทะ 166 ราย จ านวนหุน้ 831,685,858 หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก  าหนดใหมี้ผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

โดยมีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ เขา้รวมประชุมแทนจ านวน 13 ราย  
คิดเป็นจ านวน 8,425,300 หุน้ 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น
มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือผู ้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า  
โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  รวมทั้งแจ้งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการเพิ่มเติม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้ งหมดให้แก่ผูถ้ือหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี  
25 มีนาคม 2558 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม  

ส าหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้การประชุม  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษทัได้ช้ีแจงตามรายละเอียดในหน้า 61-65 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ 
ท่านผูถ้ือหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู ้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 แสดงเจตนาลงในบตัรลงคะแนนที่ส านักกรรมการผูจ้ัดการจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ยกเวน้ระเบียบวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบตัร
ลงคะแนนทั้งหมด  

http://www.ch-karnchang.co.th/
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และหากผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด  
ขอให้ท่านโปรดแจ้ง ช่ือ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว  
ในการด าเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัท  
ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้เพื่อความชดัเจนของค าถาม 

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษทัขอเชิญตวัแทนผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวน ้ าฝน ชุวสัวตั และ นางสาว
ชลัยยกร มาลยั  อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกบั นางสาวสาวิตรี  ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษทั เดอะลีจิสท ์จ ากดั  

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2558 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันที่  28  ตุลาคม  2557 

 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2557  
ท่ีจะรับรองในวาระน้ีเป็นรายงานการประชุมเม่ือวนัท่ี  28 ตุลาคม 2557 โดยบริษทัไดจ้ัดท า
รายงานการประชุมแลว้เสร็จและจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู ้ถือหุ้น
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รวมทั้ งได้
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th แลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของ
บริษัท คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี  28 ตุลาคม 2557 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี 
ความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     853,249,468 เสียง 
เห็นดว้ย          853,249,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย             0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 
ตามที่เสนอ 

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคับของบริษัท ข้อ 51 ก  าหนดให้ “คณะกรรมการ
บริษัทจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัด
ประชุมสามญัประจ าปี” จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 
2557 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงบริษทัได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. และ 
ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
และขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2557  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงรายละเอียดโดยสรุปการด าเนินงานของบริษทัในช่วงปี  ที่ผ่านมา 
ดงัน้ี 

ผลประกอบการของปี 2557 เป็นไปตามคาดหมาย โดยมีรายไดร้วมประมาณ 7,027 ลา้นบาท 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีก  าไรสุทธิ 472    ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 116 ปัจจัยหลกัที่ส่งผลดีต่อรายไดข้องบริษทัในรอบปี 2557 กล่าวคือ การที่
บริษทัสามารถรับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC-1) ของ 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดอ้ยา่งเตม็ปี และการบริหารจดัการตน้ทุนทางการ
เงินของทุกโรงไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ลงทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลให้บริษทัมี
บุคลากรที่มีความสามารถรับเป็นที่ปรึกษาดา้นวิศวกรรมให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษทั
เขา้ไปลงทุนได ้ซ่ึงท าให้บริษัทสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มเติมจากรายได้เงินปันผลจากการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ แต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ในปี 2557 เป็นปีที่
บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

โรงไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ลงทุนในปี 2557 มีผลประกอบการโดยสรุป ดงัน้ี 

1) โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้ างึม 2 : ในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 2,321 GWh 
แมปี้ท่ีผ่านมาปริมาณน ้ าฝนน้อยและฤดูฝนล่าชา้กว่าก  าหนด  ซ่ึงสามารถสร้างรายได้
รวมเป็นเงิน 3,976 ลา้นบาท และเป็นไปตามคาดการณ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 : ในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได ้
761 GWh ซ่ึงสามารถสร้างรายไดร้วมไดถ้ึง 2,723 ลา้นบาท 

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยั : บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  
โดยในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได ้14 GWh ซ่ึงสามารถสร้างรายไดเ้ป็นเงิน 163 ลา้นบาท 

นอกจากทั้ง 3 บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ โครงการอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการพฒันาธุรกิจของบริษทั
ต่างมีผลความคืบหนา้เป็นไปตามคาดการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี  : ปัจ จุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดย  
บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั โดยมีความคืบหนา้การก่อสร้างแลว้เสร็จเกือบร้อยละ 50 
ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้นอีกประมาณ 4 ปี (ปี 2562) 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 ไดมี้มติ

http://www.ckpower.co.th/
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อนุมติัเขา้ซ้ือหุ้นของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ซ่ึงเป็นบริษทัผูบ้ริหาร
จัดการโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 
ทั้งหมดที่ CK ถืออยู ่หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL และ
หากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัการเข้าท ารายการดงักล่าวแลว้จะส่งผลต่อความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ้าของบริษทัย่อยภายใตบ้ริษทัท่ีจะปรับสูงข้ึนจากเดิม 755 เมกกะวตัต ์
เป็น 2,100 เมกกะวัตต์ ซ่ึงถือเป็นการเติบโตถึงเกือบ 3 เท่าตัว โดยรายละเอียด 
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 ต่อไป 

2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC-2) : ตามที่ประชุมวิสามญั 
ผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันที่  28 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท  
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง BIC-2 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างและมีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2560 ซ่ึงจะส่งผลให ้ 
ณ ช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัจะมีก  าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 875 เมกกะวตัต ์

ส าหรับแผนการพฒันาก าลงัการผลิตรวมของบริษทั นอกจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี
แลว้ บริษทัคาดว่าจะยงัไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2558 อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารไดข้อ
เข้าเจรจากับผู ้ให้กู ้รายต่างๆ ของบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มผลการ
ด าเนินงานให้กับบริษัทย่อยอันจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าใหมี้ผลประกอบการที่ดี และเร่งผลกัดนัโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้ าน ้ าบาก ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็ก และปัจจุบันอยู่ในระหว่าง       
การเจรจาเง่ือนไข ซ่ึงหากสามารถบรรลุขอ้ตกลงและบริษทัสามารถเขา้พฒันาโครงการได้
แลว้จะส่งผลต่อก าลงัการผลิตรวมของบริษทัท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 2,300 เมกกะวตัต ์
และนอกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เป็นอีกประเทศที่บริษทัให้ความสนใจเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการด า เนิน
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า และส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัไดเ้ตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ เพื่อให้สามารถเขา้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
ไดท้ันทีท่ีมีประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ณ ปัจจุบัน
บริษทัไดเ้ขา้เจรจาเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่กบันิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นทั้ งส้ิน 4 นิคม  
นิคมละ 2 โครงการ รวมเป็น 8 โครงการ ซ่ึงหากบริษทัไดรั้บการคดัเลือกและลงนามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าจะท าให้บริษทัมีก  าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 960 เมกกะวตัต์ ซ่ึงจะส่งผลให้
บริษทัมีอตัราการเติบโตร้อยละ 27 ต่อปี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนที่อยู่ใน
ธุรกิจเดียวกนัแลว้ บริษทัมีอตัราการเติบโตอยูใ่นเกณฑดี์ 

ทั้งน้ี จากผลการด าเนินงานปี 2557 บริษทัมีผลประกอบการที่ดีเป็นไปตามคาดการณ์ และมี
ก  าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัได ้ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณาอนุมติัเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ให้กบัผูถ้ือหุ้น และจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ซ่ึงรายละเอียดจะน าเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 4 ต่อไป 
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นอกจากนโยบายการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าแลว้ บริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัการพิจารณา
เลือกเขา้ลงทุนในโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่ละเลยที่ จะดูแล
ผลกระทบตลอดจนคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วย ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทให้การ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้กับชุมชนต่างๆ โดยเน้นที่ ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ลงทุน เช่น การปรับปรุงโรงเรียนในจังหวดัเชียงรายที่ไดรั้บผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัโรงไฟฟ้าของ บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั หรือ 
การให้การสนับสนุนการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้กับชุมชนห่างไกลในจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเดียวกับโรงไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด ตลอดจน              
การสนบัสนุนติดตั้งแผงโซล่าร์ผลิตไฟฟ้าใหก้บัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัเลย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  
ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู ้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามว่า  
จากที่ปรากฏในข่าวขอทราบความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 100 เมกกะวตัต ์และแผนการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ และ
บริษทัมีเกณฑเ์ลือกเขา้ด าเนินการอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงั
แสงอาทิตย ์(Solar Farm) โดยเขา้ส ารวจที่ดินที่มีศกัยภาพในการพฒันาและใกลจุ้ดรับไฟฟ้า
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัในกลุ่มเพื่อลดตน้ทุนดา้นพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงบริษทัมีความพร้อม
ทั้งส้ิน 100 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างรอความชดัเจนของนโยบายภาครัฐและการเปิดรับ
ซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงคาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ส าหรับการเข้าซ้ือ
โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดมี้การเขา้ศึกษาและเจรจาอยู่อย่างต่อเน่ืองเม่ือบริษทั
ไดรั้บขอ้เสนอ แต่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีโครงการที่มีความเป็นไปไดท้ี่ชดัเจน โดยบริษทัมีเกณฑ์
การพิจารณาเข้าลงทุนโครงการท่ียงัไม่เร่ิมเปิดด าเนินการต้องมีผลตอบแทนการลงทุน 
(Equity Interest Rate of Return : EIRR) ที่ร้อยละ 10-15 และส าหรับโครงการที่แลว้เสร็จ
พร้อมด าเนินการเชิงพาณิชยซ่ึ์งความเส่ียงลดนอ้ยลงจะพิจารณาลงทุนที่ EIRR ร้อยละ 8-10 

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิ 
ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมเอกชนต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน 
ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โครงการ Collective Action 
Coalition : CAC) อย่างไร และบริษทัมีหลกัฐานในเชิงประจักษ์ใดที่แสดงถึงการพฒันา 
อนัจะน าไปสู่การปฏิบติั เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระมาณ 
400 บริษทัจาก 600 บริษทัไดล้งนามเขา้ร่วมโครงการ CAC แลว้แต่บริษทัยงัมิไดล้งนามเขา้
ร่วมโครงการดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยก าหนดเป็น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอย่างชดัเจน และมุ่งเน้นให้มีการส่ือสารนโยบาย
ดงักล่าวไปสู่ภาคการปฏิบติัในระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดย ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาหลักการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อน ามาปรับใชแ้ละก าหนดทิศทาง 
การเขา้ร่วมการขบัเคลื่อนน้ีของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
เขา้ร่วมการอบรมสัมมนาเกี่ยวกบัการป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ืองดว้ย
ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมว่า 
เน่ืองจากภาครัฐมีนโยบายที่จะพยายามลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลง ซ่ึงเป็นผลลบ
ต่อการขยายโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีตอ้งใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 
จึงขอทราบความชดัเจนในการร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่กบันิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษทั และก าหนดระยะเวลาและความเป็นไปไดใ้นการเปิดรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ของภาครัฐ และการบริหารจัดการตน้ทุนทางการเงินของ
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษทัเขา้ลงทุน 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ส าหรับนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกบัการรับซ้ือไฟฟ้าที่ผลิตจาก
ระบบโคเจนเนอเรชัน่คาดว่าจะทราบความชดัเจนจากแผนการพฒันาไฟฟ้าไดภ้ายในช่วง
เดือนพฤษภาคมว่าจะมีการรับซ้ืออยู่หรือไม่และลดลงหรือไม่ และแมว้่าภาครัฐจะส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแต่กรณีดงักล่าวยงัตอ้งท าการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนดว้ย ในระหว่างน้ีบริษทัจึงไดเ้ตรียมความพร้อมโดยลงนามบนัทึกความเขา้ใจ
กบันิคมอุตสาหกรรมจ านวน 2 นิคม และไดมี้การเจรจาเบ้ืองตน้กบัอีก 1 นิคม ส าหรับอีก  
1 นิคมนั้นเป็นนิคมของกลุ่มบริษทัในเครือที่แมไ้ม่มีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจแต่สามารถ
เช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัจะไดรั้บการสนับสนุนและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจน 
เนอเรชั่นในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังนั้ น บริษทัสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมี 
ความพร้อมเพียงพอที่จะพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ไดท้นัทีเม่ือภาครัฐ
ประกาศเปิดรับซ้ือไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐยงัไม่มีความ
ชดัเจนในการรับซ้ือไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น แต่บริษทัเช่ือมัน่ว่าไฟฟ้าจากระบบ    
โคเจนเนอเรชัน่เป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินนั้ น บริษทัได้เขา้เจรจากับผู ้ให้กู ้ของโครงการโรงไฟฟ้าทุกโรง 
เพื่อขอลดดอกเบ้ียและได้รับการอนุมัติแล้ว ซ่ึงโรงไฟฟ้าหลักของบริษทั คือ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 ไดมี้การเจรจาและบรรลุข้อตกลงลดดอกเบ้ียให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน (Market Rate) แลว้ แต่ยงัไม่สามารถลดลงไดม้ากกว่าน้ีไดเ้น่ืองจากโครงการ
ดงักล่าวตั้งอยู่ในสปป.ลาว ซ่ึงสถาบนัการเงินหลกัยงัคงนโยบายอตัราดอกเบ้ียท่ีลดต ่ามาก
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะเจรจาต่อไปด้วยเช่ือว่าเป็นโครงการท่ีดีและ 
ขายไฟฟ้ากลับมาให้กับประเทศไทย นอกจากน้ีได้เจรจาเพื่อขออนุมัติจากผู ้ให้กู ้ยอม 
ผ่อนปรนเง่ือนไขการตั้ งส ารองเงินสดในบัญชีต่างๆ ท่ีตั้งไว้เพื่อจะสร้างความเช่ือมัน่ใน 
ผลประกอบการของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ต่อผู ้ให้กู ้ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้างึม 2 ไดมี้การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยม์าเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซ่ึงมีผลประกอบการ 
เป็นที่น่าพอใจและสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถ้ือหุน้ได ้ท  าใหแ้นวโนม้การเจรจาเป็นไปในทาง
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ท่ีดี อีกทั้งไดเ้จรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้และหากสามารถบรรลุการเจรจา
ไดจ้ะส่งผลดีต่อกระแสเงินสดของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 เป็นอยา่งมาก 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่ตอ้ง
ออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท้ี่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2557 

ประธานขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 49 ก  าหนดให้ “บริษทั
ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุน และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  
ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก  าไร
ขาดทุนน้ี  ในกรณีน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะ  
ทางการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี” และ ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 51 ก  าหนดให ้

“คณะกรรมการต้องจัดส่งส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก  าไรขาดทุนที่ 
ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีให้กับ 

ผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี”  

ทั้ งน้ี  งบแสดงฐานะทางการเ งินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้ งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากดั ในรายงาน
ประจ าปี 2557 ตั้งแต่หนา้ 139 ถึงหนา้ 187 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th ล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 แลว้  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะ 
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย  ผูถ้ือหุน้ เสนอแนะว่า บริษทัควรจดัการประชุมในช่วงเดือนมีนาคม 
เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากเวลาการประชุมอาจตรงกบัการประชุม
ของบริษทัจดทะเบียนอื่น และให้บริษทัเลือกใชผู้ส้อบบญัชีรายอื่นที่มิใช่ บริษทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั รวมถึงวิธีการและช่องทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ 

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


 - 19 - 

ผูถ้ือหุน้รายย่อยเสนอตวัแทนผูเ้ขา้ไปเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอวิสัยทศัน์ 
ในนามของผูถ้ือหุ้นรายย่อย และขอให้จัดท าภาพเคลื่อนไหว (VDO Presentation) เพื่อให ้
ผูถ้ือหุน้เห็นภาพโครงการไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ไปลงทุนอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูถ้ือหุน้ถึงโครงการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน 

ประธาน แจง้ว่ารับทราบและจะน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     867,245,760 เสียง 
เห็นดว้ย          867,236,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
ไม่เห็นดว้ย                     9,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0010 
งดออกเสียง             0 เสียง 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียดตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ประธานขอให ้ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
และการจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ก  าหนดให ้ 
“ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสม  
ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติ ทั้งน้ี  
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น 
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย” และ ข้อบงัคบัของบริษัท  
ขอ้ 55 ก  าหนดให้ “บริษทัจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารอง
น้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหรือมากกว่านั้น” รายละเอียดปรากฏ
ตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ที่ 37  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้ เห็นว่าผลการด าเนินงานในปี 2557 
บริษัทมีก  าไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น  โดยมีก  าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 
ยกไป-ปลายงวดจ านวน 205,602,302.06 บาท จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
10,280,115.10 บาท คงเหลือก  าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด จ านวน 95,322,186.96 
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บาท จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดยจะจ่าย
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นที่ มี สิทธิได้รับเ งินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น  
(Record Date) ในวนัที่ 13 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลตามที่เสนอ บริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดใ้นวนัที่ 27 เมษายน 2558  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ผู ้ถือหุ้นสามารถน าเงินปันผลท่ีจะไดรั้บน้ีไป
เครดิตภาษีไดห้รือไม่อยา่งไร และ ณ ปัจจุบนับริษทัมีหน้ีสินเท่าใดและคิดเป็นสัดส่วนต่อทุน
เท่าใดตามหนา้ที่ 5 ของรายงานประจ าปี และมากเกินความสามารถในการบริหารจัดการแลว้
หรือไม่อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า เม่ือค านวณอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ของบริษทัซ่ึงจะได้
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ต ่า คือ 0.89 และ 
มีช่องทางให้บริษทัสามารถพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินไดอ้ีก  
ซ่ึงบริษทัมีนโยบายควบคุมให้ D/E Ratio ของบริษทัไม่เกิน 2 และในส่วนของเงินปันผล
สามารถเครดิตภาษีไดร้้อยละ 20 โดยไม่มี BOI 

นายปิติ สุทธิรัตตัญญู ผู ้ถือหุ้น  เสนอแนะว่า บริษัทย ังอยู่ในช่วงเ ร่ิมด า เนินการและ 
มีความจ า เป็นต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อการด าเนินงาน ดังนั้ น อาจ เป็นการดีต่อบริษัท 
หากพิจารณาปันผลเป็นหุน้เพื่อเกบ็เงินสดไว  ้

ประธาน แจง้ว่ารับทราบและจะน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยจะพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี       867,290,973 เสียง 
เห็นดว้ย                         867,290,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย             0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 110,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 
10,280,115.10 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ   
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ณ วันก าหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงิน 
ปันผลในวนัที่ 27 เมษายน 2558 รายละเอียดตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 5  

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบก าหนดพน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้แก่  กระผม นายทนง พิทยะ  นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ  
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวิน จี ขอไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระน้ีจนกว่าท่ีประชุม
จะท าการพิจารณาแลว้เสร็จ และขอให้ นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระที่ 5 แทน 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก  าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระมีทั้งส้ิน 4 ท่าน คือ ดร.ทนง พิทยะ  
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวิน จี 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งทั้ งกรณีท่ีลาออกก่อนครบก าหนดวาระและท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชน
จ ากัด  และพระราชบัญญัติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รั พย์ และกฎของ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

3.  คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  
เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 

4.  กรณีที่ เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่าง
เตม็ที่ประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัที่  
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31 ธนัวาคม 2557 ตามที่บริษทัไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th นั้น  
ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก นายสมโพธิ ศรีภูมิ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 
15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผลท าให้จ  านวนกรรมการบริษัทคงเหลือ 11 ต  าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา  และมีมติเสนอให้แต่งตั้ ง  
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงาน
ของบริษทัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงจะมีผลท าให้กรรมการบริษทัมีทั้งส้ิน  
12 ต  าแหน่ง 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับ 
การเสนอช่ือไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ ง 4 ท่าน ซ่ึงพ้นต าแหน่ง 
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง เ น่ืองจากเป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เ ป็นประโยชน์ต่อ 
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์
และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ต่อบริษัท มีบทบาทส าคัญในการมอบแนวนโยบาย  
การด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ และแต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทั  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เลือกตั้ ง ดร.ทนง พิทยะ นายสุพงศ ์ 
ชยตุสาหกิจ  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอลัวิน จี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึง พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการ พร้อมแต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ส าหรับวาระน้ีบริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อน า ไปใชใ้นการตรวจนับ
คะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับผู ้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  
ตามเจตนาที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น 
และออกเสียงลงคะแนน 

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิ 
ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ

http://www.ch-karnchang.co.th/
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ในคร้ังน้ีมีท่านใดเป็นกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์ การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น
กรรมการอิสระของบริษทั 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ในคร้ังน้ีมีกรรมการอิสระท่ีพน้ต าแหน่ง
และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด  ารงต าแหน่งรวม 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ และ  
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ส่วนอีก 2 ท่าน คือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ และนายอัลวิน จี  
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยบริษทัพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัตามกฎหมาย 
และที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) 
ประกาศก าหนด 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อใหเ้ป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ผูถ้ือหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

(1)  ดร.ทนง พิทยะ 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี      867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                         867,579,581  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 
ไม่เห็นดว้ย                   22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 
งดออกเสียง             0 เสียง 

(2)  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                        867,501,181  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9884 
ไม่เห็นดว้ย                100,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0116 
งดออกเสียง            0  เสียง 

(3)  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                        867,585,581  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไม่เห็นดว้ย                  16,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019 
งดออกเสียง                     0    เสียง 

(4)  นายอลัวิน จี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     867,601,681  เสียง 
เห็นดว้ย                                867,576,081  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไม่เห็นดว้ย                  10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0012 
งดออกเสียง                  15,500  เสียง 



 - 24 - 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ไดใ้ห้ความไวว้างใจ
และลงมติอนุมติัใหก้รรมการ ทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประกาศผลการนับคะแนน  
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี      867,601,681  เสียง 
เห็นดว้ย          867,542,181  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่เห็นดว้ย                   36,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0042 
งดออกเสียง                   23,000 เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ง 4 กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 6 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้สู่ที่ประชุม และ
เชิญ ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานที่ประชุมและด าเนินการประชุม
ต่อไป 

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 
ก  าหนดให ้“กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง และสวสัดิการต่างๆจาก
บริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นท านอง
เดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษทัหรือตามที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด 
โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป        
หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด”้  

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยใหง้ดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2556  

  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัไดพ้ิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ  
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(1) รางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการ :  
เป็นเงินโบนัสส าหรับกรรมการ ซ่ึงพิจารณาก าหนดโดยมีความเกี่ยวโยงกับ  
ผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
ในปีที่ผ่านมาโดยก าหนดเป็นวงเงิน           

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ :   
เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการก าหนดเป็นวงเ งินรายปี 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่ง โดยพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ  
ชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  
และก าหนดเป็นจ านวนเงินคงท่ีทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส 

    ส าหรับโบนัสกรรมการประจ าปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงมีรายละเอียดการจ่ายตามหนังสือเชิญประชุม 
หน้า 51 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5.) ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.ckpower.co.th แลว้ ดงัน้ี 
(1) รางวลัประจ าปี 2557 ส าหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558  :  ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุน้ในบริษทัและมีส่วนไดเ้สีย
ในวาระน้ี 1 ราย ถือหุน้ 200,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระน้ี 

วาระน้ีต้องได้รับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกุล  ผู ้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทจัดท าตารางเปรียบเทียบ  
การก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปียอ้นหลงั เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
ของผูถ้ือหุน้ และอตัราค่าตอบแทนที่ไดรั้บการอนุมติัและใชไ้ปจริงในปี 2557 

ประธาน แจง้ว่ารับทราบและจะน าไปปรับปรุงการน าเสนอในปีถดัไป ส าหรับค่าตอบแทน  
ที่ไดรั้บการอนุมติัในปี 2557 มิได้มีการจ่ายไปจริงทั้ งจ านวนท่ีไดรั้บการอนุมติัเน่ืองจาก 
มีกรรมการลาออกไป และตัวเลขท่ีเสนอน้ีค านวณบนพื้นฐานของอัตราค่าตอบแทน 
ของกรรมการ 12 ท่าน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

http://www.ckpower.co.th/
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จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี      867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                         867,498,281  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9881 
ไม่เห็นดว้ย                 103,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0119 
งดออกเสียง             0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ก  าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 
2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

  ประธานขอให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 และขอ้ 53 ประกอบ
กบัประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู ้สอบบัญชี 
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ัง และผูส้อบบญัชี ซ่ึงพน้จากต าแหน่งนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บคดัเลือกให้กลบัเขา้
มารับต าแหน่งไดอ้ีก  

   ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายจัดการ
ถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี  
การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ  การรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา โดยได้
พิจารณาข้อเสนอของผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษัท และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาดงัน้ี  

(1) เสนอผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท
ส าหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล และ/หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2558 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือที่เสนอ
มานั้ น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู ้บริหาร  
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด              

          (2) ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท          

ทั้ ง น้ี  ค่ าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชีเห็นควรก าหนดเท่ากับค่าตอบแทน  
การตรวจสอบบญัชีของปี 2557 เน่ืองจากคาดว่าในปี 2558 ไม่มีการด าเนินการตรวจสอบ
บญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษทัไดน้ าขอ้มูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทั 
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนัมาประกอบการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีก  าหนดนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมและอยูร่ะดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 พิจารณาแลว้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th แลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายฮ้ังไช้ อัคควัสกลุ ผูรั้บมอบฉันทะจาก นายณรงค ์หวงัเจริญวงศ ์เสนอแนะให้จัดท าขอ้มูล
การก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี 

ประธาน แจง้ว่ารับทราบและจะน าไปปรับปรุงการน าเสนอในปีถดัไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                        867,579,681  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย                    7,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0008 
งดออกเสียง                  15,000  เสียง 

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทส าหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึง
คนใดเป็นผูส้อบบญัชีผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ  
งบการเงินรวม และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 รวมทั้ งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท 
รายละเอียดตามที่เสนอ 

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

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 8 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เ น่ืองจากวาระที่  8  
ที่จะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการเกี่ยวโยง ระหว่าง บริษทั กบั 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั ดงันั้น วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนรวมจ านวนทั้งส้ิน 13 ราย คิดเป็นจ านวน 331,959,400 หุ้น หรือร้อยละ 30.1781  

http://www.ckpower.co.th/
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ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัเกี่ยวกบัการซ้ือหุ้น 
บริษัท ไซยะบุรี  พาวเวอร์ จ ากัด จาก บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) หน้าที่  27-29 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. แต่อยา่งไรกต็าม ผูถ้ือหุ้นที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือผูมี้ส่วน
ได้เสียยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระน้ีได ้

เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั จึงไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ที่เขา้ร่วมประชุมมิใช่ผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียในวาระน้ีท่ีจะตอ้งหา้มเขา้ร่วมประชุม กรรมการบริษทัดงักล่าว จึงสามารถอยูใ่นที่ประชุม
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการท ารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

อย่างไรก็ตาม บริษทัขอเรียนแจ้งว่าในขั้นตอนการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อ มีมติน า เสนอต่อผู ้ถือหุ้น  กรรมการบริษัทซ่ึงเ ป็นกรรมการผู ้แทนจาก  
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันมิได้เข้า ร่วมประชุมด้วย  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  

อน่ึง วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั 
ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 8 
หรือวาระที่  10 ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น รวมทั้ งวาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ 
วาระดงักล่าว ไดแ้ก่ วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณา
วาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระที่ไม่ไดรั้บอนุมติั
จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประธาน ขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเขา้
ซ้ือหุน้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 
และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ XPCL ต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น XPCLในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน 
จดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท จาก CK และ 
การเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รวมทั้ งการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท 
และการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL  
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ทั้งน้ี การซ้ือหุ้น XPCL และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการ 
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็น  
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัที่  31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547        
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป)  
โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
ของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ) เขา้ลกัษณะเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

ดงันั้น บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) และจัดส่งสารสนเทศการท ารายการให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ
บริษทั ภายใน 21 วนันับจากวนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการน้ี บริษทัได้
จดัส่งสารสนเทศการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์ห้แก่ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. รวมทั้งได้น าเสนอ 
เร่ืองดังกล่าว  เพื่อขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในคร้ังน้ีเพื่อพิจารณา 
และอนุมติัการเขา้ท ารายการเกี่ยวโยงกนัอนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุน้ XPCL ในคราวเดียวกนั 

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL ในคร้ังน้ีถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทั กบั CK  
ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทั จึงเขา้ข่ายเป็น
การเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่  ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่  
31 สิงหาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ประกาศรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกนั) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวภายใตป้ระกาศรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนัแลว้คิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 68.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
ของบริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ทั้งน้ี ขนาดรายการดงักล่าว
เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทัจึงถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกนั
ขนาดใหญ่  ซ่ึ งบริษัทมีหน้าที่ต้องเ ปิดเผยสารสนเทศการท าร ายการดังกล่ าว ต่อ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. และแต่งตั้ ง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท า
รายการ ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของ
บริษทั รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. รวมทั้งจัดให้มีการประชุม ผูถ้ือหุ้นของ
บริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดงักล่าว  โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่อนุมัติ 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในการ 
เข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้ น ผู ้ถือหุ้น 
ดงัมีรายช่ือปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. เป็นผู ้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ีได ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่างๆ  ของบริษัทในอนาคต  
ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งน าเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท  
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) จ านวน 
1,870,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 1,870,000,000 หุ้น ดงัรายละเอียดที่น าเสนอเพื่อพิจารณา 
ในวาระที่ 10 ต่อไป 

นอกจากน้ี หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั  ที่เสนอขาย
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เต็มทั้ งจ านวน 
1,870,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,610,000,000 บาท บริษทัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบอ านาจจากที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อาจพิจารณาท่ีจะเลื่อนการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ออกไปตามความจ าเป็น  และ
เหมาะสม ในการน้ีหากจ าเป็นตอ้งมีการเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ 
ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัและการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จาก CK ออกไป บริษทัก็มีความจ าเป็นตอ้ง
เลื่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
(ตามวาระที่ 12) ออกไปดว้ยเช่นกนั 

อน่ึง ส าหรับการพิจารณาเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในวาระน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่า 
การเขา้ซ้ือหุ้น  XPCL จาก CK และการเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL พร้อมทั้ ง 
การปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกนัจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ กล่าวคือ สามารถปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะเป็นผูล้งทุน
หลกัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่า
ของบริษทัและความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป  
ในอนาคต และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
อย่างต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษัท นอกจากน้ี  
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การท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL ในช่วงที่โครงการยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ แต่พน้ช่วงก่อสร้าง 
ที่มีความเส่ียงสูงมาแล้ว ท าให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลอยู่ในช่วงที่ท  าให้บริษัทได้อัตรา
ผลตอบแทนในเกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้โดยสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่จนกระทัง่
โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จได ้ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล รวมถึงประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั และเปรียบเทียบกบัการท ารายการเช่นเดียวกนัน้ีกบับุคคลภายนอกท่ีเป็น
อิสระและไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัแล้ว เห็นว่า การเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK  
ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และการเขา้ลงนามในสัญญา ซ้ือขายหุน้ XPCL มีความสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการนั้นมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป (Arm’s Length 
Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 จึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
ระหว่างบริษทักบั CK ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จาก CK และ
การเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รายละเอียดตามที่เสนอ และเพื่อความสะดวก 
ในการด าเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมติัให้เสนอให้ที่ประชุม 
ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร   
และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการมีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  ก าหนดรายละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและขอ้ตกลง และราคาตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ลงนามในเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการซ้ือหุ้น XPCL จาก CK รวมทั้ ง 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วน
การถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK 
มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL 

2) ประสานและขออนุญาตการขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ต่อหน่วยงาน
รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ   
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL และ  

3)  กระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK การปฏิบัติตามหน้าที่ 
ในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้าง
แลว้เสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู ้ถือหุ้น สอบถาม อัตราดอกเบ้ียเงินกู ้ส าหรับการเขา้ไปลงทุน 
ใน XPCL ต่อปี และเสนอแนะให้บริษทัจัดท าภาพเคลื่อนไหว (VDO Presentation) ของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายละเอียดการเขา้ท ารายการเพื่อน าส่งให้กบัท่านผูถ้ือหุ้น
ทุกท่านใช้ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของการเขา้ลงทุน  
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ใน XPCL ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ โดย บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. และ
ขอให้พิจารณาจากเอกสารท่ีได้จัดส่งไปน้ี และขออภัยท่ีมิได้จัดท า VDO Presentation 
น าเสนอในการประชุมในวนัน้ี 

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า รายละเอียดการเขา้ท ารายการ 
ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ัดท าขอ้มูล โดยละเอียดพร้อม
รูปภาพของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระแลว้ โดยเงินท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้ XPCL จาก CK เป็นเงินท่ีจะไดจ้ากการออกหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียด
เพื่อพิจารณาในวาระต่อๆ ไป โดยมิไดเ้ป็นการกูย้มืเงินแต่อยา่งใด 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามถึง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน XPCL  

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า ขอ้มูลผลตอบแทนการลงทุน 
ใน XPCL ปรากฏรายละเอียดในหนา้ 39-40 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ โดยในปี 2561 จะเป็นปีแรกท่ีเร่ิมมีก  าไรและจะมีก  าไรไปตลอดอายุสัมปทาน 29 ปี 
ไปจนถึงปี 2591 เน่ืองจากบริษัทเข้าไปซ้ือในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  
ดังนั้ น ผลตอบแทนท่ีบริษัทจะได้รับจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 30 ของตัวเลขก าไร 
ท่ีปรากฏตามตารางน้ี  

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  เ ม่ือโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้จะสามารถสร้างรายไดป้ระมาณ 15,000 ลา้นบาทต่อปี และ 
จะเป็นก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบ้ีย ค่าเส่ือมราคา 13,450 ล้านบาทและเป็นก าไรสุทธิ 
ปีละประมาณ 9,250 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัในฐานะผู ้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 จะได้รับ
ผลตอบแทนคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีจนถึงปี 2591 โดยคิดเป็นผลตอบแทน 
ที่อัตราร้อยละ 10-12 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผูถ้ือหุน้ อีกทั้งโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีเป็นการก่อสร้างฝายน ้ าลน้ท่ีจะช่วยบริหาร
จัดการน ้ าในลุ่มน ้ าโขงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในพื้นที่ สปป.ลาว โดยไม่มี 
การกกัเก็บน ้ า โดยน ้ ายงัคงไหลไปตามทิศทางธรรมชาติผ่านประเทศต่างๆ ในบริเวณลุ่ม
แม่น ้าเช่นเดิม และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด อีกทั้ง ช่วงเวลาในการเขา้
ซ้ือหุ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเน่ืองจาก CK ผู ้ก่อสร้างได้ด  าเนินการก่อสร้างผ่านพ้น
ช่วงเวลาท่ีมีความเส่ียงสูงดา้นการก่อสร้างไปแลว้ นอกจากน้ี ผูถ้ือหุน้ใน XPCL เป็นผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ท่ีมีความมัน่คงทางการเงินสูง บริษทัจึงคาดว่าผูถ้ือหุ้นทุกรายจะสามารถเพิ่มทุนได้
ตามก าหนดระยะเวลา 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามว่า ขอให้
อธิบายภาระผูกพนัที่ตอ้งรับต่อมาจาก CK ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
หนา้ 6 
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นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า ภาระผูกพนัท่ีบริษทัตอ้งรับต่อมา
จาก CK เม่ือซ้ือหุน้ XPCL มาจาก CK ประกอบดว้ย 2 ส่วน กล่าวคือ  

1) กรณีเพิ่มทุนตามก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง : หาก บริษัท พีที จ  ากัดผู ้เดียว  
(บริษทั พีที) (ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 5) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ถือหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 20) ไม่สามารถช าระเงินเพิ่มทุนได ้บริษทัมีหน้าที่ตอ้งจ่ายเงินจ านวนดงักล่าว
แทนผูถ้ือหุ้นรายนั้นๆ ซ่ึงมีมูลค่ารวมของเงินเพิ่มทุนทั้ งหมดคิดเป็นประมาณ 4,594 
ล้านบาท โดยเม่ือบริษัทช าระแทนแล้วบริษัทสามารถเรียกเงินต้นรวมทั้ งดอกเบ้ีย 
ในเงินเพิ่มทุนจ านวนท่ีช าระแทนไปนั้นคืนจากผูถ้ือหุ้นรายนั้นๆ ได ้และหากผูถ้ือหุ้น
รายนั้นๆ ไม่ช าระคืนบริษทัสามารถเรียกเอาหุน้ในมูลค่าท่ีจ่ายไปนั้นมาเป็นของบริษทัได ้

2) กรณี Cost overrun : มูลค่าสูงสุดที่โครงการจะเกิด Cost overrun คือ 11,506 ลา้นบาท 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการก่อสร้าง เน่ืองจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง  
ที่โครงการท าไว้กับ CK เพื่อด  าเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี 
เป็นสัญญาแบบ  Lump Sum Turnkey ดงันั้น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากค่าก่อสร้าง 
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่าประมาณการจึงมีโอกาสเป็นไปได้ยาก ซ่ึงบริษัทต้องเข้า รับ 
ภาระผูกพนัทั้งหมดในจ านวนดงักล่าว  

ส าหรับเงินท่ีจะใชใ้นการบริหารจัดการภาระผูกพนัทั้งหมดจะมาจากเงินท่ีไดรั้บจากการ 
ออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ประมาณ 5,610 
ลา้นบาท ซ่ึงจะน าเงินจ านวน 4,344 ลา้นบาทจ่ายให้กบั CK ส่วนเงินที่เหลือจะน าไปใช้
ส าหรับโครงการในอนาคต ส าหรับภาระผูกพนัในการเพิ่มทุนใน XPCL ในอนาคตจะใชเ้งิน
จากการใช้สิทธิแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิของผู ้ถือหุ้น ซ่ึ งรายละเอียดการพิจารณา  
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระต่อๆ ไป 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามว่า จากการ
ที่บริษทัมีภาระผูกพนัที่รับมาจาก CK ใน XPCL จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องที่บริษัท
จะตอ้งใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาหรือไม่
อยา่งไร 

ประธาน ช้ีแจงว่า  ภาระผูกพันกรณีท่ีต้องจ่ายเงินเพิ่มทุนแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
ได้มีการจัดวงเงินกู ้จากสถาบันการเงินในประเทศไทยให้กับผู ้ถือหุ้นรายดังกล่าวแล้ว  
ดงันั้ น โอกาสท่ีผู ้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะไม่สามารถช าระเงินเพิ่มทุนตามก าหนดเวลาได ้
จึงนอ้ยมาก แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ้งระบุเป็นภาระผูกพนัที่บริษทัตอ้งรับมาไวด้ว้ย
เน่ืองจากเป็นภาระผูกพันท่ีระบุไว้ตามเ ง่ือนไขแห่งสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL ส าหรับ 
ภาระผูกพนักรณี Cost overrun นั้น มิใช่กรณีค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ แต่เป็นกรณีงาน 
ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากรัฐบาล สปป.ลาว ขอใหป้รับแบบการก่อสร้างให้ดูแลส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน
ตามความต้องการของคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง (Mekong River Commission : MRC)  
เช่น ระบบระบายตะกอนและทางให้ปลาขนาดใหญ่ผ่านให้มากข้ึน โดยงานเพิ่มเติมเหล่าน้ี
รัฐบาล สปป.ลาว จะมีการชดเชยให้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลตอบแทนแลว้เห็นว่าไม่แตกต่าง 
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จากก่อนท่ีจะตอ้งมีงานเพิ่ม ดงันั้น ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจึงไม่ขดัขอ้งท่ีจะใส่เงินเพิ่มทุนลงไป 
ในโครงการอีกเม่ือยงัคงไดผ้ลตอบแทนเท่าเดิม 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนท่ีจะซ้ือหุ้น XPCL จาก บริษัท  
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL) หรือไม่ และบริษทัจะมีความมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่า 
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ CK BECL และ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) จะใชสิ้ทธิ
แปลงใบส าคญัแสดงสิทธิก่อนครบก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  เพราะถา้ผูถ้ือหุ้นไม่เห็น
ความจ าเป็นในการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิจะส่งผลให้บริษทัไม่ไดรั้บเงินที่คาดว่าจะใช้ 
ในการลงทุนใน XPCL 

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า ณ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีแผน 
เขา้เจรจาเพื่อขอซ้ือหุน้ XPCL จาก BECL แต่อยา่งใด 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า บริษทัเช่ือมัน่ในความมัน่คงและศกัยภาพของสินทรัพย ์
ที่บริษทัเขา้ลงทุนและคาดว่าราคาหุน้ของบริษทัในระยะเวลา 5 ปีจะมีความใกลเ้คียงกบัราคา
ใชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิและเป็นโอกาสที่ดีต่อผู ้ถือหุ้นที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ของบริษทั อยา่งไรกต็าม หากราคาหุน้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีไม่ถึงตามที่คาดหมายไว ้บริษทั
ไดพ้ิจารณาแผนรองรับกรณีดงักล่าวเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรีแลว้ เน่ืองจาก D/E Ratio ของบริษทัอยู่ในเกณฑ์ต ่า และหากบริษทัท าการเพิ่มทุน
แลว้จะยิง่ท  าให ้D/E Ratio ของบริษทัต ่าลงถึง 0.7 ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีช่องทางในการกูย้มืเงิน
จากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นโครงการดงักล่าวไดอ้ีกมาก 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากการหารือภายในผู ้ถือหุ้นรายใหญ่เบ้ืองต้นมีความเห็นไป 
ในทิศทางเดียวกันว่าผูถ้ือหุ้นรายใหญ่จะใชสิ้ทธิแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิหากราคาหุ้น
เกินไปกว่าราคาใชสิ้ทธิ 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า เน่ืองจากแม่น ้าโขงไหลผ่านหลายประเทศ
และมีประเทศตน้น ้ าสร้างเข่ือนบนแม่น ้ าโขงซ่ึงอาจมีความเส่ียงท่ีโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรีไม่มีน ้ าเพียงพอผลิตไฟฟ้า บริษทัไดศ้ึกษาและพิจารณาความเส่ียงจากผลกระทบ
ดงักล่าวแลว้หรือไม่อย่างไรและผลกระทบดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัท
เท่าใด 

ประธาน ขอให ้นายสมควร วฒักีกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ช้ีแจงว่า ช่วงการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการไฟฟ้า
พลังน ้ าไซยะบุรีบริษัทไดท้  าการศึกษาปริมาณน ้ ายอ้นหลงั 50 ปี พร้อมศึกษาการบริหาร
จัดการน ้ าของประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศต้นน ้ า ท่ีมีการสร้างเ ข่ือนบนลุ่มแม่น ้ าโขง 
พบว่าประเทศจีนจะกักเก็บน ้ าในช่วงฤดูฝนท าให้น ้ าในลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีจะส่งผ่านมาลดลง 
ในทางกลับกันน ้ าในฤดูแลง้จะเพิ่มมากข้ึนเพราะปล่อยน ้ ามามากข้ึน ดงันั้น ฤดูน ้ าหลาก 
ท่ีปริมาณน ้ามากเกินความจ าเป็นจะนอ้ยลงในขณะเดียวกนัฤดูน ้าแลง้ท่ีน ้านอ้ยจะมีน ้ามากข้ึน
และจะน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 
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ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากประเทศจีนต้องผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนบนลุ่มแม่น ้ าโขง
เช่นกนัท าใหเ้กิดการบริหารจดัการน ้าท่ีเป็นระบบเพื่อผลิตไฟฟ้าใหไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดปี 
ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณน ้ าท่ีไหลลงมายงัโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าในบริเวณลุ่มแม่น ้ าโขง
ตอนล่างท่ีจะไดรั้บน ้าท่ีมีความสม ่าเสมอข้ึนตลอดปีเช่นเดียวกนั 

นายวิสูตร ประยรูพันธ์ุรัตน์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า จากหน้า 42-43 ของรายงานความเห็นจาก 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงใช้วิ ธีการประเมินมูลค่าแบบประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี  
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ซ่ึงแสดงว่ากระแสเงินสดทั้งโครงการ
ประมาณ 16,000 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือค านวณที่สัดส่วนร้อยละ 30 ตามที่บริษทัจะเขา้ไปถือหุ้น 
คือประมาณ 4,800 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัที่บริษทัจะตอ้งจ่ายเงินค่าหุ้น XPCL ให้กบั CK 
ที่ประมาณ 4,344 ลา้นบาท พบว่าส่วนลดที่บริษทัไดรั้บน้อยมาก ที่ปรึกษามีความคิดเห็น  
ต่อกรณีน้ีว่ารายการน้ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งไร  

นายพัชร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า จากมูลค่าท่ีบริษัทเข้าซ้ือหุ้น 
XPCL จ านวนประมาณ 4,344 ลา้นบาท เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่ 4,800 ลา้นบาท ดว้ยอตัรา 
EIRR ร้อยละ 11 เห็นว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผลแลว้ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) ที่บริษทัจ่ายไปให้กบั CK เพื่อให้ได ้
XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 บริษัทจ่ายเฉพาะในส่วนท่ีได้มีการจ่ายเงินเพิ่มทุนกันแล้ว
เท่านั้ น ดงันั้น บริษทัไม่ตอ้งเสีย Premium ในส่วนท่ียงัไม่ได้เพิ่มทุนลงไปดว้ย จึงเห็นว่า 
เป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบับริษทัแลว้ 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศชัย สอบถามว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า 
ไซยะบุรีในปัจจุบนั และกรณีที่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จก่อนก าหนดสามารถส่งไฟฟ้าเขา้มา
ขายก่อนก าหนดไดห้รือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า  ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรีมีความคืบหน้า
โครงการเกือบร้อยละ 50 แล้ว และหากสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการ 
เชิงพาณิชยไ์ดก้่อนก าหนดจะสามารถขายไฟฟ้าไดก้่อนก าหนดท าใหมี้รายไดเ้ขา้มาเร็วข้ึน 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา  ผู ้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามว่า  
ตามที่ทราบจากข่าวต่างๆ ว่า CK จะยา้ยการลงทุนในธุรกิจพลังงานมาอยู่ภายใต้บริษัท  
ซ่ึง BECL เป็นหน่ึงในบริษทัในกลุ่มที่ถือหุน้ใน XPCL ดว้ยเช่นกนั ดงันั้น จะมีนโยบายขาย
หุน้ XPCL ที่ BECL ถืออยูใ่หก้บับริษทัเพื่อเป็นการยา้ยการลงทุนในธุรกิจพลงังานมาไวก้บั
บริษทัตามนโยบายที่ไดท้ราบมาหรือไม่ และถา้บริษทัมีความสนใจจะน าเงินจากแหล่งใดมา
ใชซ้ื้อหุน้ XPCL จาก BECL 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า BECL ถือหุ้นใน XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ดว้ยเช่นกัน  
ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีเป็นโครงการที่ดีและบริษทัมีความสนใจ 
ท่ีจะเข้า ซ้ือหุ้น XPCL จาก BECL แต่ทั้ งน้ีต้องข้ึนอยู่กับนโยบายและความต้องการ 
ของ BECL ดว้ย ซ่ึงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป บริษทัจะเขา้เจรจากบัทาง BECL ต่อไป  
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แต่ ณ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีแผนเขา้เจรจาเพื่อขอซ้ือ XPCL จาก BECL แต่อย่างใด ทั้งน้ี 
แหล่งเงินทุนท่ีจะใชใ้นการเขา้ซ้ือมีทั้งเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ต่อผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
รวมถึงความสามารถในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี     536,880,681  เสียง 
เห็นดว้ย                        531,211,281  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9440 
ไม่เห็นดว้ย             5,669,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.0560 
งดออกเสียง            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียอนุมติัการเขา้ซ้ือ
หุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวม
ประมาณ 4,344 ลา้นบาท จาก CK และการเขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รวมทั้ง 
การเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เป็นจ านวนเงิน รวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท และการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจ้าหน้ี
สถาบนัการเงินของ XPCL และการมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้ง รายละเอียดตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ประธาน ขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ัดการ ช้ีแจงเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเร่ือง 
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว  ้  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ณ ปัจจุบันมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องบริษัทเท่ากับ 
หุน้ละ 5 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องใหก้บัหุน้ของบริษทั ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  
เป็น 1 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้ งน้ี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซ่ึงมีรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 10-11 ดงัน้ี 
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รายการ ก่อนการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
2. ทุนช าระแลว้ )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
3. มูลค่าที่ตราไว ้ )บาท(                         5                      1 
4. จ านวนหุน้ )หุน้(  1,100,000,000 5,500,000,000 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเ ติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ในเร่ืองทุน 
จดทะเบี ยนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ า หุ้นที่ตร าไว้ 
ซ่ึงมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 

 ใหย้กเลิกขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี 

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

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเป็นไป
โดยสะดวกและคล่องตวั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 
2558 ยงัไดมี้มติอนุมติัเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับ  
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ
เป็นผูมี้อ  านาจในการลงนามในค าขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ รวมทั้ง 
มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตาม 
ที่เห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  และการตีความของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วน
ไดเ้สียในเร่ืองน้ีไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ 

2. แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว  ้
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3. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ  านาจ 

- ลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใดๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดงักล่าวท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ที่ตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ งตามค าแนะน า 
หรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

วาระน้ีต้องได้รับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                       867,601,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

ที่ประชุมมีมติติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 5 บาท  
เ ป็น 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเ ติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ี เกี่ ยวกับ 
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้และ  
การมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้ง รายละเอียดตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 3,740,000,000  บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000  
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ก่อนเร่ิมการพิจารณาวาระท่ี 10 

 เน่ืองจากวาระที่ 10 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวเน่ืองกนักบัวาระที่ 8 และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั 
ดงันั้น หากวาระน้ีไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระท่ี 8 ที่ได้รับ
อนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 11 ถึง 13  
ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกบัวาระน้ีต่อไป 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ  ช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเข้า ซ้ือหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จาก CK  
ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุน
ส าหรับการลงทุนดงักล่าว และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน  
และการลงทุนต่าง ๆ ของบริษทัในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน้าที่ในการช าระเงิน
เพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ จึงเห็นควร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือ
และช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งแบบรายงาน 
การเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ทั้งน้ี การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ 
โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้
มติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
9,240,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อ เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้น เ ดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights offering) จ านวน 1,870,000,000 หุ้นและเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ มี 
การจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 1,870,000,000 หุน้ 

วาระน้ีโดยตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี      867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                         862,103,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3663 
ไม่เห็นดว้ย              5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6320 
งดออกเสียง                   15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0017 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
3,740,000,000 บาท  จ าก เ ดิมทุนจดทะ เบี ยนจ าน วน  5,500,000,000 บาท  รวม เ ป็น 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวน 1,870,000,000 หุ้น รายละเอียดตาม 
ที่เสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในระเบียบวาระที่ 10 ขา้งตน้  

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่  
21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมติัให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 
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  ใหย้กเลิกขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี 

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

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเป็นไป
โดยสะดวกและคล่องตัว   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยงัได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ 
ที่ประ ชุมผู ้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติมอบหมายให้   คณะกรรมการบริหาร  ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และ/หรือ   บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจาก 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และหรือกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูมี้อ  านาจ  
ในการลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใดๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ รวมทั้ง 
มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบั การด าเนินการดงักล่าวตาม 
ที่ เห็นสมควร  และเพื่อให้เ ป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ  และการตีความ 
ของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง  รวมทั้ งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียน 
หรือเจา้หนา้ที่ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดตาม 
ที่เสนอ 

2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจ 

- ลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใด ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดงักล่าวท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ที่ตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 



 - 42 - 

และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

วาระน้ีโดยตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี         867,601,681 เสียง 
เห็นดว้ย                                          862,103,381  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3663 
ไม่เห็นดว้ย              5,483,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6320 
งดออกเสียง                   15,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0017 

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัในส่วน 
ท่ีเกี่ยวกบัทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และ
การมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้ง รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น
เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
และอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออก 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 8 และ 10 ข้างต้น  บริษัทมี 
ความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น
จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ ตลอดจนส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และส าหรับ  
การลงทุนต่างๆ ของบริษทัในอนาคต อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม 
ใหส้นใจจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัหุน้ของบริษทั  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมัติ 
ใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 1  หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับการจัดสรร ต่อใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1  หน่วย  
มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น  



 - 43 - 

ทั้ งน้ี  ลักษณะทั่วไปของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ปรากฏใน 
สรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซ่ึงบริษัท 
ได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเ ชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

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

ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั   เพิ่มทุนของบริษทัให้แก่
ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในอัตรา  
1 หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการเสนอขาย
โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  
ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุน้ รายละเอียดตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออก 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมัติ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงเสนอขาย
แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 และ 12 ขา้งตน้ 

ดงันั้ น เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอ
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ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น 
ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน  
การถือหุ้น  (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอรายละเอียด
ตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 15-19 ดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights offering) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ในอตัราการจัดสรร 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทุน  
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ  

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ได ้โดยท่ีผูถ้ือหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจัดสรร
หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 
ของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ในรอบแรกแลว้  
ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และ/หรือ 
บุคคลอื่นใด ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบั       
ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

 (2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเ ดิมของผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
แต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดรั้บจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนั้ น ท้ิง ทั้ ง น้ี  จ  านวนหุ้น ท่ี มี สิทธิได้รับ 
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระ
ค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามขอ้ (ก) ให้ท  าการ
จัดสรรให้แก่ผู ้ ท่ีจองซ้ือเกินกว่า สิทธิแต่ละราย  และย ังได้รับ 
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การจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้น
ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีที่
มีเศษของหุน้ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระ
ค่าจองซ้ือแลว้ 

ทั้ งน้ี ให้ด  าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ 
ในขอ้ (ข) น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรหากยงัคงมีเศษเหลืออีก
และไม่สามารถด าเนินการตามวิธีการค านวนขา้งตน้ได ้บริษทัจะด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการ
ค านวณท้ิง 

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิ  (Oversubscription) บริษัทจะด า เ นินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง  

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้น
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)  
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

ทั้งน้ี เห็นสมควรก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ 
ผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 
2558 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือ 
และช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อ 1. 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่า   ที่ตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือ และ 
ช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัตามข้อ 1. ในอัตรา 1 หุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ  
1หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ 6 บาทต่อหุน้ 
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ทั้งน้ี ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถ้ือหุ้นท่ีจะไดรั้บจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษทัจะท าการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดล้งตวั รายละเอียดปรากฏตามสรุป
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ปรากฏตาม       
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. 

3.  การมอบอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออก 
และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทตามข้อ 1. 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วย 
ความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ีงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู ้จัดการ  
มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั
ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือ
ผู ้ถื อหุ้นที่ มี สิท ธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเ พิ่ม ทุน 
(Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมี 
การแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบที่มีต่อบริษทัเป็นส าคญั การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียว
ทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว
ทั้งในส่วนของการเสนอขายแก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือ 
เกินกว่า สิทธิ  (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคา 
ค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามขอ้ 1. 

2. เจรจาและเข้าท าสัญญาใดๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไข
เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีปรึกษา
กฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอื่นใด และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(หากจ าเป็น) 
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3. ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน
เอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว  ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ  
ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4. แก้ไขเพิ่มเ ติมวิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ /หรือ  
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท   และ /หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทัดงักล่าว 

5. มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออก  
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายฮ้ังไช้ อัคควัสกุล ผู ้รับมอบฉันทะจาก นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ เสนอแนะให้บริษัท
ก าหนดวนั XD XR XW ภายหลงัการจดัประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อป้องกนัผลกระทบจากกรณีมติ 
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษทัเสนอ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า หากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันน้ีบริษัท 
จะก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ี มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(Record Date) ในวนัที่ 27 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 28 เมษายน 2558 ซ่ึงจะมีผลให้ XR ในวนัที่ 23 เมษายน 
2558 

นายสุพจน์ เอ้ือชัยเลิศกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามอตัราส่วนของการไดรั้บสิทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุน 

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากตอ้งการให้
เป็นตวัเลขกลมที่ 1,870,000,000 หุ้น จากการค านวณจึงไดต้วัเลขที่ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.34 หุ้น
ใหม่ กรณีมีเศษหุน้ท่ีเหลือจากการค านวณจะปัดเศษของหุน้นั้นท้ิง 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

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

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุ้น  (Rights  of fer ing) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่ 
ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ 
การมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้ง รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที่ 14 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชวลิต วิสราญกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีมีก  าลงั
การผลิตประมาณ 120 เมกกะวตัต ์จะสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัเท่าใด และมีก  าไรสุทธิเท่าใด
ต่อโรง 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นท่ีอยู่ในแผนพัฒนา
โครงการของบริษทัมีประมาณการณ์รายได้ต่อปีที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท อัตราก าไร 
ก่อนหกัภาษีที่ร้อยละ 14 และอตัราก าไรหลงัหกัดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 7-8 ซ่ึงเป็นเกณฑม์าตรฐาน 
(Market Rate) ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมว่า 
จากอตัราท่ีประมาณการณ์ตามท่ีแจง้นั้น เม่ือพิจารณาผลการด าเนินการของ บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในปี 2557 พบว่าต ่ากว่าที่แจง้ เน่ืองมาจากสาเหตุใด  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ส าหรับผลประกอบการของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจน 
เนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC-1) ในปี 2557 ได้มีการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยได้เต็มจ านวนตามที่ท  าสัญญา แต่ส าหรับการขายให้กับผูป้ระกอบการ  
ในนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถขายไดต้ามสัญญาเน่ืองจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีภาวะการ
ชะลอตัวทางธุรกิจ ผู ้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถรับซ้ือไฟฟ้าจาก BIC-1 ได้ตามที่ 
ท าสัญญา ซ่ึง บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดป้รับลดการจ่ายไฟฟ้าและเขา้เจรจา
กบัผูป้ระกอบการรายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อน าไฟฟ้าส่วนเกินดงักล่าวนั้นขายให้กบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่แทน ซ่ึงภายหลังการเจรจาและบริหารจัดการดงักล่าวจะส่งผลให้  
ในปี 2558 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั จะสามารถขายไฟฟ้าไดเ้ต็มตามที่ผลิต 
ไดแ้ละมีผลประกอบการเป็นไปตามคาดหมาย 
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นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมว่า  จากอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ 
ในสัดส่วนร้อยละ 8 หรือคิดเป็นประมาณ 240 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาก าไรต่อเมกกะวตัต์แลว้
เท่ากบั 2 ลา้นบาทต่อเมกกะวตัต ์ซ่ึงถือว่านอ้ยมากกว่าก  าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
อื่น และไดมี้การเปรียบเทียบกบัโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบริษัทอื่น
หรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีต้นทุน 
ค่าเ ช้ือเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติในขณะเดียวกันโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าไม่มีต้นทุน 
ค่าเช้ือเพลิงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างโครงการโรงไฟฟ้า 
ต่างประเภทกนั และจากขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการรับซ้ือไฟฟ้าน้อยกว่าท่ีท  าสัญญาไว ้จึงท าให้
ในปี 2557 ผลประกอบการของ BIC-1 จึงอาจยงัไม่สามารถเปรียบเทียบกบัโครงการประเภท
เดียวกนัของบริษทัอื่นได ้

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่าน 
ที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอื่นใด  
ที่จะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.45 น. 

ลงช่ือ  ดร. ทนง พิทยะ  ประธานในที่ประชุม 
        ประธานกรรมการบริษทั 

 
ลงช่ือ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
 เลขานุการบริษทั 
 
ลงช่ือ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูบ้นัทึกการประชุม 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 
 

  


