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ณ ห้องวภิาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

 2) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

   กรรมการบริษทั 

 3) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

   กรรมการบริษทั 

 4) นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   กรรมการบริษทั 

 5) ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

   กรรมการบริษทั  

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 6) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 

 7) นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั 

   กรรมการบริหาร 

 8) นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั        (กรรมการอิสระ) 

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 9) นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
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 10) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 

 11) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

   กรรมการบริหาร 

 12) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   กรรมการผูจ้ดัการ 

   เลขานุการบริษทั 

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 1) นายสมควร วฒักีกุล 

 2) นายคาํผุย  จีราระร่ืนศกัด์ิ 

3. ผู้บริหาร 

 1) นางสาวนิธาวดี  ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

      รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

 2) นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานกาํกบัดูแล 

 3) นางสาวรุจิรา  ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 4) นายวรท  ศกัด์ิสุจริต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

4.   ที่ปรึกษากฎหมาย  

 1) นายนพดล  อินทรลิบ  The Legists Group   

2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์  The Legists Group ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 นายพชัร  เนตรสุวรรณ  บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดเวนเทจ จาํกดั  

6.   ผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   

1) นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนนัตก์ุล 

2) นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน ์

3) นายวิโรตม ์ หน่อแกว้  

7.   ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธ์ิ 

 นายทองทศ  แพงลาด 
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8.   ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 

ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจําปี 2559 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวนทั้ งส้ิน 9,584 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจําหน่ายแล้วทั้ งส้ิน 

7,370,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.00 น. มีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 357 ราย รวมจาํนวนหุ้น

ทั้งส้ิน 5,688,303,503 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.1819 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถ้ือหุน้  

 มาประชุมดว้ยตนเอง  180 ราย จาํนวนหุน้      23,624,517   หุน้ 

 รับมอบฉันทะ  177 ราย จาํนวนหุน้  5,664,678,986   หุน้ 

ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถ้ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้น 

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  

โดยมีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 100 ราย เป็นจาํนวน 1,943,756,215 หุน้ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให ้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ

สายงานกาํกบัดูแล ช้ีแจงเกี่ยวกบัวิธีปฏิบติัของบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และการลงคะแนนเสียง 

นางสาวปาริฉัตร โอทยากลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานกาํกบัดูแล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้น

มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า  

โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  รวมทั้งแจ้งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้ งแต่วันท่ี 24 กันยายน 2558 ซ่ึงไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากน้ีบริษัทยงัได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2559 ทางเว็บไซต ์

ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ตั้งแต่

วนัท่ี 4 เมษายน 2559 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 

สําหรับวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดาํเนินไป

ดว้ยความเรียบร้อย บริษทัไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในหนา้ 74-76 ของหนงัสือเชิญประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถ้ือหุน้แลว้ 

เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จึงขอใหเ้ฉพาะผูถ้ือหุน้ท่ีตอ้งการลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง แสดงเจตนา

ลงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียง ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 วาระเลือกตั้งกรรมการท่ีจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมด และหากผูถ้ือหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งช่ือ 

นามสกุล เพื่อจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดาํเนินการประชุม ท่านสามารถ

ซักถามเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ และขอใหท่้านใชไ้มโครโฟนท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้เพื่อความชดัเจนของคาํถาม 

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษทัไดเ้ชิญตวัแทนผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสรภทัร์ บุปผาราม ผูถ้ือหุ้น และ 

นางสาวจิตประพนัธ์ ยนืสง่ามัน่คง ผูรั้บมอบฉันทะจาก นายพงศกร เรืองทอง ผูถ้ือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย The Legists Group  

 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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ดร.ทนง พทิยะ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 

และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี

เป็นรายงานการประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 โดยบริษทัไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ 

และจดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้ือหุน้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียด

ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2558  

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ 

มีความชดัเจน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงวาระน้ีตอ้งผ่าน 

มติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นดว้ย 

1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

  

   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชุมหนา้ 79 กาํหนดให ้คณะกรรมการบริษทัจัดส่งรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทให ้

ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 

ของบริษทัในรอบปี 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งให้แก่ 

ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้

เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.ckpower.co.th แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และขอเชิญ  

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 เพิ่มเติม

ต่อท่ีประชุม  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    5,691,954,776 เสียง   

เห็นดว้ย 5,691,905,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 49,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0008 

งดออกเสียง 676 เสียง   

http://www.ckpower.co.th/
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กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงรายละเอียดโดยสรุปการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงปี 2558  ท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

ณ ปัจจุบนับริษทัเขา้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า กาํลงัผลิตติดตั้งรวม 1,900 เมกะวตัต ์ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ านํ้ างึม 2 

กาํลังผลิตติดตั้ ง 615 เมกะวัตต์ โดยเปิดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเม่ือเดือน

มกราคม 2556 ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน NN2 คิดเป็นร้อยละ 42  

(2) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (“XPCL”) ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

ไซยะบุรี กาํลงัผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต์ โดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะ

สามารถเปิดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงบริษัท 

มีสัดส่วนการถือหุน้ใน XPCL ร้อยละ 30  

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ กาํลงัผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

(1) โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC-1”) กาํลงัผลิตติดตั้ ง  

118 เมกะวตัต ์โดยเปิดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือเดือนมิถุนายน 2556  

(2) โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC-2”) กาํลงัผลิตติดตั้ ง  

120 เมกะวตัต ์โดยอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนมิถุนายน 2560  

ทั้งน้ี โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ทั้ง 2 โครงการ เป็นการพฒันาโครงการโดย บริษทั 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (“BIC”) ซ่ึงบริษทัถือหุน้ใน BIC ในสัดส่วนร้อยละ 65  

3. โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กาํลงัผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

(1) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (“BKC”) กาํลงัผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์โดยเปิดจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์แล้วเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BKC  

ร้อยละ 100 

(2) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) กาํลงัผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์โดยเปิดจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือเดือนมกราคม 2556 ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน CRS 

ร้อยละ 30 

(3) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (“NRS”) กาํลงัผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์โดยเปิดจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2555 ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NRS 

ร้อยละ 30 

  ดงันั้น โครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีกาํลงัผลิตติดตั้งทั้งส้ิน 2,160 เมกะวตัต์ โดยเป็นกาํลงัผลิตตาม

สัดส่วนการถือหุน้จาํนวน 810 เมกะวตัต ์
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  ในรอบปี 2558 บริษทัมีเหตุการณ์สาํคญั และการดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 มีมติอนุมติัดาํเนินการ  

(1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไวจ้ากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุน 

จดทะเบียนอีก 3,740,000,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จาํนวน 1,870,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 3 บาท และการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุน (CKP-W1) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคาค่าจองซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 1,870,000,000 หุน้ โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2559 

ทั้ งน้ี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ CKP-W1 เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน และ 9 มิถุนายน 2558 ตามลาํดบั 

(2) การเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30  เป็นเงิน 4,344,000,000 บาท  

ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการชาํระค่าหุ้นและจดทะเบียนเขา้เป็นผูถ้ือหุ้นใน XPCL แทน 

CK แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558  

(3) การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน 1,100,000,000 หุ้น

โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 

2. ผลการดาํเนินงานแยกตามประเภทพลงังาน ดงัน้ี 

(1) โครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 

ในปี 2558 NN2 มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน 2,194 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2557 จํานวน 128 ล้านบาท สาเหตุเน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3/2558  

ฤดูฝนล่าชา้กว่าปกติ และมีการหยดุซ่อมแซมนอกแผนงาน อีกทั้งในไตรมาส 4/2558 

NN2 มีรายจ่ายซ่ึงเป็นรายการพิเศษเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว กล่าวคือ NN2 ได้ชาํระ

ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษารวมถึงสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่

โรงไฟฟ้าใหก้บั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และเขา้ทาํสัญญาโดยตรงกบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) แทน 

(2) โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

ในปี 2558 BIC มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจาํนวน 2,578 ลา้นบาท และไอนํ้ าจาํนวน 

77 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย สาเหตุเน่ืองจากไตรมาส 3/2558 มีการหยดุ

ซ่อมนอกแผน ราคาขายไฟฟ้าลดลงเน่ืองจากตน้ทุนค่าก๊าซลดลงในขณะท่ีปริมาณ

การจาํหน่ายไฟฟ้าโดยรวมใกลเ้คียงกบัปี 2557 อยา่งไรกต็าม ความสามารถในการทาํ

กาํไรยงัอยูใ่นเกณฑดี์อยา่งต่อเน่ือง 
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(3) โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ในปี 2558 BKC NRS และ CRS มีปริมาณการจําหน่ายไฟฟ้าใกล้เคียงกับปี 2557  

โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 158 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน  

8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากอตัราค่า Ft (Float time) ปรับลดลง ส่งผลให้รายได้

ลดลง ทั้งน้ี แมค้วามสามารถในการทาํกาํไรปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยงัอยู่ในเกณฑท่ี์

ใกลเ้คียงเดิม 

3. ภาพรวมผลประกอบการตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัถึงปี 2558 

การเติบโตเฉลี่ยของรายได้ และกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 39 และ 

ร้อยละ 96 ตามลาํดบั โดย EBITDA Margin ของปี 2558 ใกลเ้คียงกบัปี 2557 

4. องคป์ระกอบรายไดร้วม และองคป์ระกอบรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการขายไฟฟ้า โดยมีรายไดจ้ากการขายไอนํ้ าจากการเดินเคร่ืองของ

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหารจัดการให้กบั

บริษทัยอ่ยต่างๆ รวมถึงรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเป็นรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มเติม โดยในปี 2558 บริษทั

มีรายไดร้วม 6,851 ลา้นบาท สําหรับโครงสร้างสัดส่วนรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในปัจจุบนั

ของบริษทัปรับเปลี่ยนจากเดิมในปี 2555 ท่ีมีรายไดห้ลกัจากการขายไฟฟ้าของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าและมีรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นสัดส่วนยอ่ย โดยในปี 2556 

บริษทัทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงส่งผลใหมี้การปรับเพิ่ม

สัดส่วนรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าแต่ละประเภทอย่างมีนัยสําคัญ โดยในปี 2558 บริษทัมี

สัดส่วนรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าร้อยละ 59 รายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจน

เนอเรชัน่ร้อยละ 39 และรายไดจ้ากพลงัแสงอาทิตยร้์อยละ 2 ซ่ึงเป็นโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนั

ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได ้เม่ือมีการเปิดจาํหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชยข์องโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนและอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

5. ความคืบหนา้โครงการไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 

โครงการ ประเภท

พลงังาน 

 

กาํลงัผลิต 

(เมกะวตัต)์ 

กาํหนดจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ความคืบหนา้

งานก่อสร้าง 

(ร้อยละ) 

ไซยะบุรี (“XPCL”) พลงันํ้า 1,285 29 ตุลาคม 2562 59 

บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ 

โครงการ 2 (“BIC-2”) 

โคเจนเนอเรชัน่ 120 1 มิถุนายน 2560 22 

ทั้ง 2 โครงการดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยโครงการXPCL ดาํเนินการ

ก่อสร้างผ่านพน้ช่วงท่ีมีความเส่ียงแลว้ และโครงการ BIC-2 เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จจะสามารถ

ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์บางอย่าง (Common Facilities) ร่วมกบัโครงการ BIC-1 ได ้ทาํให้สามารถ

บริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 



- 8 - 
 

6. แผนการเติบโตในช่วง 5 ปี และ 10 ปี 

บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าจากเดิม (ปี 2558) 2,160 เมกะวัตต์เป็น 5,000 เมกะวัตต์  

ในช่วง 10 ปี (ปี 2568) โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการไฟฟ้าทุกรูปแบบใน 3 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

โดยมุ่งเน้นพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ซ่ึงบริษทัมีประสบการณ์และศกัยภาพ 

ทั้งทางดา้นความรู้เทคโนโลยใีนเชิงลึกและการระดมทุน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น  

  นายทองทศ  แพงลาด ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายหรือแนวทางดาํเนินการ

เกี่ยวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และขั้นตอนดาํเนินการในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร รวมถึงมีการพิจารณา

เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของภาคเอกชนต่อตา้นคอร์รัปชัน่หรือไม่ 

  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัมีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการเกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่โดยกาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy

) ซ่ึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการบังคับใช้กับการดาํเนินงาน 

ในทุกขั้นตอนและพนกังานทุกหน่วยงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา

แนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งเป็นรูปธรรม  

  นายเสฎฐวุฒิ หรรษาสิริพงศ์ ผูรั้บมอบฉันทะจาก นางวิไล ติระชูศกัด์ิ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า บริษทั 

มีนโยบายในการบริหารจดัการกรณีนํ้าแลง้อยา่งไร 

  กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและเฝ้าติดตามผลกระทบจากกรณีนํ้ าแล้ง 

โดยไดว้่าจา้งบริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ทีมกรุ๊ป”) ซ่ึงเป็นบริษทั

ท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม เพื่อทาํการศึกษาผลกระทบจากภาวะนํ้าแลง้ และจดัเตรียมแผนรองรับกรณี

ปริมาณนํ้าสาํหรับการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอร่วมกนักบัองค์กรระดบัสากล ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 

ปริมาณนํ้ าจะแล้งไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 และจะมีปริมาณนํ้ าฝนเพิ่มเติมใน สปป.ลาว 

ภายหลงัช่วงเวลาดงักล่าวเป็นตน้ไป ซ่ึงสามารถมัน่ใจไดว้่าปริมาณนํ้าจะเป็นไปตามเป้าหมาย อยา่งไร

ก็ดี ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558  NN2 ได้บริหารจัดการนํ้ าโดยใช้หลักความระ มัด ร ะวัง 

(Conservative) โดย NN2 จะไม่ประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าในอัตราท่ีสูงเกินไป เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า

บริษทัจะมีปริมาณนํ้ าเพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้าไดต้ามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หากในปี 

2559 เกิดภาวะนํ้ าแลง้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปตามผลการศึกษาของท่ีปรึกษาดงักล่าวขา้งตน้ และ

ปริมาณนํ้าในช่วงคร่ึงปีหลงัเป็นไปตามท่ีคาดหมาย บริษทัจะเร่งผลิตไฟฟ้าและประกาศความพร้อม

จ่ายไฟฟ้าอยา่งเตม็ท่ี  

  นางวารุณี ทพิย์พญาชัย  ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษทัมีแนวทางการพิจารณาลงทุนและประเมินความเส่ียง

ประกอบการพิจารณาลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าหรือไม่อยา่งไร และบริษทัมีความสนใจเขา้ลงทุน

ในโครงการไฟฟ้าประเภทอื่นนอกจากประเภทพลงังานท่ีเขา้ลงทุนน้ีแลว้หรือไม่อยา่งไร 
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  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษทัใชข้อ้มูลจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการซ่ึงจัดทาํโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณาเขา้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยโครงการไฟฟ้า

พลงันํ้ าซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ของบริษทัมีการศึกษาขอ้มูลสถิติยอ้นไปในอดีตเป็นระยะเวลา

กว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะนํ้ าแลง้ ซ่ึงบริษทัไดศ้ึกษาเพิ่มเติม 

และจัดทาํแผนรองรับผลกระทบอย่างใกล้ชิดแลว้ และคาดว่าภาวะนํ้ าแลง้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากสัดส่วนการลงทุนของบริษทั นอกจากไฟฟ้าพลงันํ้ าแลว้ บริษทัยงั

สามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น ซ่ึงเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

ในสัดส่วนร้อยละ 39 และยงัผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยไ์ดด้ว้ย ดงันั้น ภาวะนํ้ าแลง้อาจส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินการของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าบา้ง แต่บริษทัสามารถกระจายความเส่ียง 

เพื่อชดเชยรายไดท่ี้อาจลดลง โดยการเขา้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานประเภทอื่น เพื่อสร้าง

ความมัน่คงทางรายได ้อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการนํ้าในแม่นํ้ าโขงร่วมกนัของโครงการไฟฟ้า 

ท่ีตั้ งอยู่บริเวณแม่นํ้ าโขงส่งผลให้มีปริมาณนํ้ าสําหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอสําหรับ 

ทุกโครงการ  

บริษัทยงัคงมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจากพลังงานประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการลงทุน

ผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยะยาวให้กับผู ้ถือหุ้นทุกฝ่าย และพยายามศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานประเภทอื่นๆ เพื่อหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 

พลงังานแต่ละประเภทมีอุปสรรคหรือปัจจยัประกอบการพิจารณาลงทุนท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี การลงทุน

ในโครงการขนาดใหญ่ท่ีบริษทัเขา้ร่วมพฒันา บริษทัไดพ้ิจารณาความคุม้ค่า ประโยชน์ของโครงการ 

การบริหารจดัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ และผลตอบแทนท่ีมัน่คงในระยะยาว ตลอดจนผูร่้วมลงทุนท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ เช่น โครงการไซยะบุรีท่ีบริษทัร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 

กบับริษทัพนัธมิตรอื่นๆ  

นางศิริพร ศิริไพบูลย์ ผูถ้ือหุน้ สอบถาม สาเหตุท่ีรายไดข้องปี 2558 ลดลงจากปี 2557 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า สาเหตุท่ีรายได้ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เน่ืองจากสาเหตุหลกั  

2 ประการ คือ (1) โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ านํ้ างึม 2 ไดรั้บผลกระทบจากฤดูฝนท่ีมาชา้กว่าปกติ ส่งผลให้

สามารถขายไฟฟ้าไดน้อ้ยลงทาํให้รายไดล้ดลง และ (2) รายไดข้องโครงการ BIC-1 ลดลง เน่ืองจาก

ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมประสบเหตุไฟไหมท้าํใหไ้ม่สามารถซ้ือไฟฟ้าจาก

โครงการ BIC-1 ไดต้ามสัญญา  

นายชวลิต วิสราญกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า เข่ือนในประเทศจีนบริเวณตน้แม่นํ้าโขงส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณนํ้าท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 หรือไม่  

ประธาน ช้ีแจงว่า การบริหารจดังานนํ้าบนแม่นํ้าโขงมีความสมํ่าเสมอมากข้ึน โดยปัจจุบนัปริมาณนํ้า

ในแม่นํ้าโขงมีมากเพียงพอสาํหรับการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าของบริษทั  
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นายชวลิต วิสราญกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า และจากท่ี XPCL ตอ้งดาํเนินการก่อสร้างงานเพิ่มเติม

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัตอ้งลงทุนเพิ่มเติมใน XPCL เพิ่มเติมอีกหรือไม่ และหากตอ้งลงทุนเพิ่มเติม

จะไดรั้บผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือไม่  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า สาํหรับโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีท่ีตอ้งดาํเนินการก่อสร้างงานเพิ่มเติม 

เพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มเกี่ยวกบัตะกอนและปลาในบริเวณแม่นํ้าโขงมากยิง่ข้ึนตามท่ีไดรั้บการร้องขอ

จากรัฐบาลของ สปป.ลาว เป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ลา้นบาท XPCL ไดรั้บการชดเชยค่างานก่อสร้าง

จากรัฐบาล สปป.ลาว ในมูลค่าส่วนใหญ่ของจาํนวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างน้ี XPCL  

ไดพ้ิจารณาการบริหารจัดการเงินทุนของโครงการ โดยเขา้เจรจากบับรรดาผูใ้ห้สินเช่ือเพื่อจัดหา

แหล่งเงินทุนสาํรอง รวมถึงการขอรับความช่วยเหลือจากผูส้นับสนุนบางราย (Sponsors) ณ ปัจจุบนั

งานเพิ่มเติมดงักล่าวยงัไม่ส่งผลกระทบมาท่ี CKP ท่ีจะตอ้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน XPCL แต่อย่างใด 

โดย XPCL ยงัสามารถบริหารจัดการเงินลงทุนของ XPCL และจากการท่ีไดรั้บชดเชยจากรัฐบาล 

สปป.ลาว  

นายชวลิต วิสราญกลุ ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัยงัคงมีนโยบายพฒันาโครงการไฟฟ้าระบบ

โคเจนเนอเรชัน่อยู่หรือไม่ และสืบเน่ืองจากคาํถามก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกบั XPCL บริษทัคาดว่า XPCL 

จะสามารถเปิดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในกาํหนดเวลาเดิมในปี 2562 หรือไม่ 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทยงัคงมีความสนใจพัฒนาโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

โดยไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ร่วมการคดัเลือกเป็นผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้า

ระบบโคเจนเนอเรชัน่ไดท้ันทีท่ีมีการเปิดรับจากภาครัฐ สําหรับพนัธมิตรผูร่้วมพัฒนาโครงการ 

ท่ีบริษทัไดร่้วมทาํความตกลงพฒันาโครงการยงัคงมีอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถ

กาํหนดเวลาท่ีแน่นอนในการเร่ิมพฒันาโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่โครงการต่อไปได้ 

เน่ืองจากตอ้งรอความชดัเจนของนโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจากภาครัฐ 

ประธาน  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากมีปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญัส่งผลกระทบต่ออตัราความตอ้งการใช้

ไฟฟ้า ไดแ้ก่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจ การลดลงของลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รวมถึง 

การพิจารณาทางเลือกใชพ้ลงังานอื่นๆ ของภาครัฐ ดงันั้น บริษทัจึงอยู่ระหว่างรอความชดัเจนของ

ภาครัฐในการดาํเนินการตาม PDP สําหรับกรณี XPCL ยงัคงสามารถเปิดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ไดต้ามกาํหนดเดิมในปี 2562 โดย ณ ปัจจุบนัความคืบหน้าการก่อสร้างเร็วกว่าแผน ดงันั้น แมมี้งาน

เพิ่มเติมก็สามารถก่อสร้างให้โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า XPCL แล้วเสร็จและเปิดจําหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชยไ์ดต้ามกาํหนด ทั้งน้ี งานท่ีรัฐบาล สปป.ลาว ร้องขอให้ดาํเนินการเพิ่มเติม ซ่ึงมีมูลค่า 

19,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ การเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อให้สามารถ

รองรับเหตุแผ่นดินไหวมากท่ีสุด ทางเดินปลาและตะกอนให้เป็นไปตามรายงานท่ีปรึกษาจากยุโรป 

และเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีใตฝ้ายนํ้ าลน้ให้นํ้ าสามารถไหลออกไปสู่แม่นํ้ าโขงได ้ ดงันั้น โครงการไฟฟ้า 

พลงันํ้าไซยะบุรีจะไม่มีการกกัเก็บนํ้าไวแ้ต่อย่างใด แต่จะบริหารจดัการนํ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ไดม้าก

ท่ีสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปลา ตะกอน และปริมาณนํ้า 
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นายธงชัย เกษกราน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า จากรายงานประจาํปีหนา้ 30 ท่ีกล่าวถึงแผนพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงาน

ทดแทนกรณีพลงังานลมจากปี 2557 ท่ี 224.5 เมกะวตัต์เป็น 3,002.0 เมกะวตัต์ในปี 2579 บริษทัมี

แผนดาํเนินการอยา่งไรสาํหรับการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัลม 

ประธาน ช้ีแจงว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมแลว้  

ซ่ึงพบว่าประเทศไทยมีอุปสรรคในเร่ืองท่ีตั้งโครงการไฟฟ้าพลงัลม ดงันั้น ณ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี

นโยบายพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัลมแต่อยา่งใด 

ไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ี 

เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธาน ขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ช้ีแจงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามรายงานประจาํปี 2558 หน้า 164-211 รายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดน้าํส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้ทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ตั้งแต่

วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 อนุมติังบแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีได้ผ่าน 

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งไดผ้่านการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายทองทศ แพงลาด ผูแ้ทนอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ สอบถามว่า จากรายงานประจาํปี หนา้ 165 รายการเงิน

ลงทุนชัว่คราวจาํนวน 1,182 ลา้นบาท เป็นการลงทุนอะไร และผลตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่อย่างไร และ 

จากหน้า 168 รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจาํนวน 

438 ลา้นบาท คือรายการอะไร 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า รายการเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 1,182 ลา้นบาท คือ เงินท่ีเหลือจากท่ี

บริษทัไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Rights Offering) มูลค่า 5,610 ลา้นบาท  

ซ่ึงบริษทัไดใ้ชเ้งินดงักล่าวชาํระค่าหุน้ของ XPCL ใหก้บั CK เป็นจาํนวน 4,344 ลา้นบาท คงเหลือเงิน

ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทมีแผนท่ีจะใช้เ ป็นเ งินค่า หุ้นท่ีต้องทยอยลงใน  XPCL  

ตามกาํหนดการลงทุนประจาํเดือน ดงันั้น บริษทัจึงนาํเงินในส่วนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระค่าหุ้น 
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XPCL เขา้ลงทุนในกองทุนหรือตราสารหน้ีท่ีมีอตัราเส่ียงตํ่าเพื่อให้ไดด้อกเบ้ียรับเป็นผลตอบแทน 

สําหรับรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด สาเหตุหลกั 

เกิดจากการท่ี NN2 มีการรับรู้ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยมีรายได้

จากการขายไฟฟ้าท่ีจะได้รับในอนาคตท่ีเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน และถูกบันทึกเขา้ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามหลกัการในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง 

เห็นดว้ย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 และการจัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย 

ประธาน ขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 และ 

การจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 54 และขอ้ 55 รายละเอียดปรากฏ

ในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 81 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรซ่ึงรวมถึงกาํไรสะสม โดย

การจ่ายเงินปันผลประจาํปีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ และการจ่ายเงินปันผลให้กระทาํ

ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติ โดยบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 

ธัน ว า ค ม 2558 แ ล ะ ก า ร เป รี ยบ เที ย บ อัตร ากา รจ่า ยเ งินปั นผ ลป ร ะจํา ปี  2558 แ ล ะ ปี  2557  

ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในหนา้ 50-51 ของหนงัสือเชิญประชุม  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้เห็นว่าในปี 2558 

บริษทัมีกาํไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุน้ โดยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 321,274,750 บาท จดัสรร

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 16,063,738 บาท จึงเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี    5,748,968,007 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,888,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 49,00 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0008 

งดออกเสียง 30,676 เสียง   
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ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0223 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164,351,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ี

ปรากฏช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ บริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดใ้นวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

นายชาตรี เจริญเนือง ผู ้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีให้กับผูถ้ือหุ้น 

อาจพิจารณาจากกาํไรสุทธิของบริษทัในปีนั้นๆ ประกอบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว้

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 กล่าวคือ ในปีท่ีมีกาํไรนอ้ยบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 

80-90 แต่ในปีท่ีมีกาํไรมากบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 40-50 เพื่อให้อตัรา

ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้มีความสมํ่าเสมอ และเพิ่มความน่าสนใจในหุน้ของบริษทัใหก้บันกัลงทุน 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู ้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นในอัตราส่วนท่ีสูง 

เป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรคาํนึงถึงภาระในการจัดหาเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัประกอบดว้ย 

เพื่อลดภาระในการใส่เงินเพิ่มทุนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ประธาน แจ้งว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี

เงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหักสํารองตามกฎหมายเป็นอัตราท่ีบริษทั

พิจารณาจากความสามารถและมัน่ใจว่าสามารถดาํเนินการตามที่แจ้งไวไ้ด ้อย่างไรก็ตาม บริษทั

ขอรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณา และบริษทัจะทาํหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุดเพื่อผลตอบแทนท่ีมัน่คงใน

ระยะยาวของผูถ้ือหุน้ 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง  

เห็นดว้ย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,926,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

ไม่เห็นดว้ย 74,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0012 

งดออกเสียง 776 เสียง   
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 164,351,000 บาท และจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายเป็นจาํนวน 16,063,738 บาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏ

ช่ือ ณ วันกาํหนดสิทธิผูถ้ือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 22 มีนาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล 

ในวนัท่ี16 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 5 กรรมการท่ีครบกาํหนดพน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจําปี 2559 ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคดาภา และ  

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์แจง้ว่าขอไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระน้ีจนกว่าท่ีประชุมจะพิจารณาแลว้เสร็จ  

ประธาน ขอให ้ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้าํเนินการ

ประชุมในวาระท่ี 5 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 80 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง 

ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

กรรมการท่ีครบกาํหนดพน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559 มีทั้งส้ิน  

4 ท่าน ตามรายละเอียดในหนา้ 54-61 ของหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 1.  นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์  (กรรมการ) 

 2.  นายณรงค ์ แสงสุริยะ  (กรรมการ)  

 3.  นายประเวศ  อิงคดาภา  (กรรมการอิสระ) 

 4.  นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย ์  (กรรมการ) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบกาํหนดวาระ และท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ี

ออกหลกัทรัพย ์

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3.  คุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า

ใหแ้ก่บริษทั 
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4.  กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ย

ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับ

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ตามท่ีบริษทัได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

การใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใด 

เสนอช่ือบุคคล เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงพน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความ

ระมดัระวงั ด้วยความซ่ือสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ีต่อบริษัท มีบทบาทสาํคัญใน

การมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควร

เสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นประจําปี 2559 แต่งตั้ ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ  

นายประเวศ อิงคดาภา และ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกํากับดูแล ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง

และสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั สําหรับวาระน้ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุน้

ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อนาํไปใชใ้นการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะบริษทั

จะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง  

เห็นดว้ย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

  

http://www.ch-karnchang.co.th/
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1) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์

 

2)  นายณรงค ์ แสงสุริยะ 

 

 

 

 

3) นายประเวศ  อิงคดาภา 

 

4) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

 

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณต่อท่ีประชุมท่ีได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการ  

ทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคดาภา และ  

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 6 ประธานเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ีประชุม  

  ประธาน ขอให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ช้ีแจงรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุม 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,315,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 

ไม่เห็นดว้ย 648,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0112 

งดออกเสียง 37,376 เสียง   

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,914,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 49,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0008 

งดออกเสียง 37,376 เสียง   

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,914,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 49,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0008 

งดออกเสียง 37,376 เสียง   

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,914,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 49,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0008 

งดออกเสียง 37,376 เสียง   
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 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 รายละเอียด

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหนา้ 80 กาํหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของ

เงินบาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นทาํนองเดียวกนัตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้

จะพิจารณากาํหนด โดย 

1.   ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจาํปีกรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงิน

ไม่เกิน 2,800,000 บาท  

2.  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ นอกจากนั้นยงัไดพ้ิจารณาปริมาณงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ  

(1) รางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการ :  

เป็นเงินโบนัสสําหรับกรรมการ ซ่ึงพิจารณากาํหนด โดยมีความเกี่ยวโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผ่านมาโดย

กาํหนดเป็นวงเงิน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ :   

เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้า ท่ีกรรมการกําหนดเป็นวงเงิน รายปี  

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน และเงินประจาํตาํแหน่ง โดยพิจารณาตามตาํแหน่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง และกาํหนด

เป็นจาํนวนเงินคงท่ีทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส 

   3.    สําหรับรางวลัประจาํปีกรรมการประจาํปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี   

23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นควรนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการสําหรับปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงมี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ยอ้นหลงัในหนา้ 62-64 ของหนงัสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ดงัน้ี 

(1) รางวลัประจาํปี 2558 สาํหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 
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นายพรชัย ธรณธรรม ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า บริษทัมีหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ

กรณีท่ีดาํรงตาํแหน่งหลายตาํแหน่งอย่างไร หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรณีกรรมการขาด 

การประชุมอยา่งไร และหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งกรรมการเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดยอ่ยอยา่งไร 

ประธาน ช้ีแจงว่า รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการแต่ละตาํแหน่งปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558

หนา้ 65-66 สาํหรับหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการจะอา้งอิงตามผลการดาํเนินงานของ

บริษทั โดยจ่ายตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง และในปีน้ีกาํหนดค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัปี 2558 

ทั้งน้ี บริษทักาํหนดใหก้รรมการอิสระ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นให้ดาํรงตาํแหน่งหลายตาํแหน่ง  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นดว้ย 

1,943,756,215 เสียงไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึง

มาประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลั

ประจาํปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 

ประธาน ขอให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ต่อท่ีประชุม 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏ 

ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 79 และ 81 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กาํหนดให ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ 

เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัในการประชุม 

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง และผูส้อบบญัชี ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บคดัเลือกให้

กลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดอ้ีก  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีร่วมกบัฝ่ายจัดการถึง 

ความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การใหค้าํปรึกษา

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,194,498 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9859 

ไม่เห็นดว้ย 669,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0116 

งดออกเสียง 137,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 
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ในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา โดยไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของผูส้อบบญัชี

รายเดิมของบริษทั และมีมติให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญั 

ผูถ้ือหุน้พิจารณาดงัน้ี  

(1) เสนอผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2559 

โดยแต่งตั้ ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับ

บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

(2) กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 930,000 บาท              

ทั้ งน้ี บริษทัได้กาํหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีโดยอ้างอิงข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท 

ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนัมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทน 

ท่ีกาํหนดนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมและอยูร่ะดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี 

กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 และการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษทั

ยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2557 – 2559) ในหนา้ 65-66 ของหนงัสือเชิญประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง เห็น

ดว้ย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัทสําหรับปี 2559 โดยแต่งตั้ ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณี   

ตริยานนัทกุล และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์แห่งบริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใด

เป็นผูส้อบบญัชีผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม 

และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 รวมทั้งส้ินไม่เกิน 930,000 บาท ตามท่ีเสนอ  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,887,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 

ไม่เห็นดว้ย 83,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0014 

งดออกเสียง 30,676 เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอ่ืน

ในจํานวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ประธาน ขอให ้นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ช้ีแจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินรวม

ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจาํนวนเทียบเท่าในกรณีท่ีมีการออกหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้ จัดการ ช้ีแจงว่า ตามท่ีบริษทัอยูใ่นระหว่างการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี 

และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่ม

รูปแบบการระดมทุนอย่างเหมาะสมกบัสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะเป็น

ประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและผูถ้ือหุ้นของบริษทั จึงเห็นควรพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

หุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจาํนวนเทียบเท่าในกรณีท่ีมีการออก

หุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกูต้ามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือ

เชิญประชุมหนา้ 5-7 ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือ เพื่อชาํระคืนหน้ี 

ผูอ้อกหุน้กู ้ :  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทหุน้กู ้  : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถ้ือ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั และอาจมี

หรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูก้ไ็ด ้

มูลค่ารวมของหุน้กู ้: วงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหบ้ริษทัออกจาํหน่าย

ขณะใดขณะหน่ึงในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือจาํนวน

เทียบเท่าในกรณีท่ีมีการออกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดย

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ สามารถพิจารณา

ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นรูปแบบต่างๆ กนั คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ 

โดยเม่ือหุน้กูจ้าํนวนใดจาํนวนหน่ึงครบกาํหนด สามารถออกและเสนอ

ขายไดใ้หม่ (Revolving) 

อายหุุน้กู ้  : ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการจะกาํหนด 

อตัราดอกเบ้ีย   : อตัราท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ

จะกาํหนด  

การเสนอขาย  : เสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป  และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั และ/หรือ ผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว

กไ็ด ้

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

หุ้นกู ้ประเภทหลกัประกนั จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการ
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ไถ่ถอน การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียด

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามท่ีสภาวการณ์จะเอื้ออาํนวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นรูปแบบต่างๆ กนัคร้ังเดียว หรือเป็นคราวๆ กไ็ด ้และมีอาํนาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้

และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ ผูจ้ัดจาํหน่าย และ/หรือผูรั้บประกนัการจัดจาํหน่าย และ/หรือ  

ท่ีปรึกษาและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งต่างๆ รวมทั้งการตกลงทาํสัญญา แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่น

ใดกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง การจัดเตรียม ติดต่อให้ขอ้มูล การยื่นคาํขอเอกสารหลกัฐานต่างๆ ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว รวมถึง

การนําหุ้นกู ้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ ตลอดจนการกําหนด

หลักเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของประกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองตามความเหมาะสม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง  

เห็นดว้ย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท 

หรือในเงินสกุลอื่นในจาํนวนเทียบเท่าในกรณีท่ีมีการออกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึง

มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดอืน่ๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด  ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองตามความเหมาะสม 

ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด ทํารายการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จํากัด เพื่อเป็น 

ผู้ดําเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ 

  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 5,749,001,586 เสียง   

เห็นดว้ย 5,748,818,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

ไม่เห็นดว้ย 65,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0011 

งดออกเสียง 117,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 .0020 
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  ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 9 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกํากับดูแล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระท่ี 9 ท่ีจะพิจารณาต่อไป 

เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการเกี่ยวโยง ระหว่าง บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั กบั บริษทั  

ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนักับบริษทั คือ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

ดงันั้น วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระน้ีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม

จาํนวนทั้งส้ิน 16 ราย คิดเป็นจาํนวน 2,242,205,622 หุ้น หรือร้อยละ 30.4234 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด

ของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดตามสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) สารสนเทศ 

การทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนักรณี บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั เขา้ทาํสัญญาว่าจา้งงานปรับปรุงยกระดบั

แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวลต ์เป็น 500 กิโลโวลต ์

กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั ซ่ึงมีรายละเอียดในหนา้ 42-43 ของหนงัสือเชิญประชุม รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  แต่อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัคง 

มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้แต่จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระน้ีได ้

เน่ืองจาก บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั 

จึงถือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี กรรมการบริษทัซ่ึงเป็น

กรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ท่ีเขา้ร่วมประชุมมิใช่ผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วม

ประชุม และไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีท่ีจะตอ้งหา้มเขา้ร่วมประชุม กรรมการบริษทัดงักล่าว 

จึงสามารถอยูใ่นท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการทาํรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํ

รายการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นท่ีจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

  อย่างไรก็ตาม บริษทัขอเรียนว่าในขั้นตอนการพิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติ

นาํเสนอต่อผูถ้ือหุ้น กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการผูแ้ทนจาก บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  ประธาน ขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ช้ีแจงรายละเอียดการทาํรายการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง 

(ลาว) จาํกดั เพื่อเป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

จากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ โดย บริษัท ไฟฟ้านํ้ า งึม 2 จํากัด  

ต่อท่ีประชุม  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ตามท่ี บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (“NN2”) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549  ซ่ึง NN2 มีหนา้ท่ีจะตอ้ง

ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าการส่งพลงังานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
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230 กิโลโวลต ์ใหเ้ป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 กิโลโวลต ์โดยค่าใชจ่้ายของ NN2 เอง และจะตอ้งยนิยอม

ให้โครงการอื่นท่ีท ําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เข้ามาเ ช่ือมต่อเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า 

ในระดับแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่ีสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแห่งน้ีด้วย ซ่ึงต่อมา กฟผ. ได้ทาํ

หนังสือแจ้งมายงั NN2 ให้ดาํเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงเพื่อยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าเป็น 

500 กิโลโวลต์ ให้แลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ดงันั้น NN2 จึงมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํ

สัญญาจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพื่อปรับปรุง

ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

เป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไดล้งนามไวก้บั กฟผ. ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ NN2 

พิจารณาเห็นชอบเสนอว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั (“CHK”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการ

รับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 และ โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี และเป็นนิติบุคคล 

ท่ี บริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100  

เพื่อด ํา เนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดับ

แรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวลต ์เป็น 500 กิโลโวลต ์ดงันั้น NN2 จึงไดแ้จง้การทาํรายการดงักล่าวถึงบริษัท 

เพื่อขอมติอนุมติัการทาํรายการจากบริษทั 

เน่ืองจากรายการดงักล่าวเป็นการทาํรายการระหว่าง NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั กบับริษทัท่ีมี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่รายเดียวกนักบัของบริษทั จึงถือเป็นการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

รายการดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั”) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดของ

รายการดงักล่าวรวมกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนหนา้ภายใตป้ระกาศ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัแลว้ ขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 17.76 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

(Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันั้น 

ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั จึงถือเป็น

รายการเกี่ยวโยงกนัขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการดงักล่าวต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทาํรายการ ความเป็นธรรม

ของราคา และเง่ือนไขของการทาํรายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั รายละเอียดปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั เพื่ออนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดย

ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีอนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า  

3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วน

ของผูถ้ือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้ งน้ี เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง  

บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั เพื่อเป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 กิโลโวลต ์ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ดงันั้น ผูถ้ือหุน้ดงัมีรายช่ือปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีได ้เพื่อให้
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เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศรายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วน

ไดเ้สีย และ/หรือ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัไดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ ประกอบกบัรายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกันกับ

คณะกรรมการตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวจะทาํให้ NN2 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไดรั้บ

ประโยชน์ เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไดล้งนามไวก้ับ กฟผ.  

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2549 ใหส้มบูรณ์ และอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ของโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า

นํ้ างึม 2 ภายหลงัการลงทุนเพิ่มจะไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้ งมีความสมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อตกลงในการเข้าทาํรายการมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป 

ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัให ้NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทั  

1. เขา้ทาํสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจาก

ระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ กับ บริษทั ช. การช่าง (ลาว) จํากัด  

ในวงเงินรวม 799,850,000 บาท และ 39,113,320 เหรียญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

2. เจรจา ตกลงแกไ้ขสัญญา เขา้ทาํสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็น

และเกี่ยวขอ้งกบัการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั เพื่อดาํเนินงานปรับปรุงยกระดบั

แรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์  

เป็น 500 กิโลโวลต ์

 3. มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ 

บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูมี้อาํนาจในการติดต่อ เจรจา และลงนามในสัญญา สัญญาแก้ไข

เพิ่มเติม สัญญาสินเช่ือ และสัญญาอื่นๆ ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งกระทาํ

การอื่นใดท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการดาํเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวลต ์เป็น 500 กิโลโวลต ์

 ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า วาระน้ีเป็นการขออนุมติัเพื่อให้ความยินยอมแก่ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ของบริษทัในการเขา้ทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ีกาํหนดให้

บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งดาํเนินการต่างๆ ตามประกาศรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อขออนุมัติการเข้าทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  

ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการอยา่งโปร่งใสและครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยการ

ทาํรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมแต่งตั้ งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษทั 
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แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เพื่อจดัทาํรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเขา้

ทาํรายการ เพื่อนาํเสนอต่อผูถ้ือหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะ

ให ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เขา้ร่วมประชุมโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนจาํนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นดว้ย 

1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นดว้ย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู ้มีส่วนไดเ้สียอนุมัติให้ บริษทั 

ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั ทาํรายการว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั เพื่อเป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุง

ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดบัแรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวลต ์เป็น 

500 กิโลโวลต ์และการเจรจา ตกลงแกไ้ขสัญญา เขา้ทาํสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระทาํการ

ใดๆ ท่ีจาํเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการทาํรายการว่าจา้งงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง

สถานี ไฟฟ้ าย่อยนาบงจากระดับแรงดันไฟฟ้ า  230 กิ โลโวลต์  เ ป็ น  500 กิ โลโวลต์  และ 

การมอบอาํนาจท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถ้ือหุ้น เสนอแนะว่า จากใบลงคะแนนท่ีกาํหนดให้ลงช่ือรับรองในทุกวาระ 

เน่ืองจากมีการกําหนดช่ือของผู ้ถือหุ้นและผู ้มอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และมีการลงช่ือใน 

บัตรลงคะแนนว่าเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม เพื่อความรวดเร็วจึงเห็นควรปรับปรุงแบบฟอร์ม 

ใบลงคะแนนโดยมิตอ้งมีช่องให้ลงช่ือผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในทุกวาระอีก โดยให้ลงช่ือใน

บตัรลงคะแนนว่าเป็นผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมแต่เพียงจุดเดียว เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

ประธาน กล่าวขอบคุณและจะนาํขอ้เสนอแนะน้ีไปพิจารณาปรับปรุงการลงคะแนนในการประชุม 

ผูถ้ือหุน้คร้ังต่อไป 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 3,519,029,308 เสียง   

เห็นดว้ย 3,518,142,642 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9749 

ไม่เห็นดว้ย 762,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0216 

งดออกเสียง 117,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 .0033 

บตัรเสีย 6,690 เสียง   
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นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากรายงานประจาํปี 2558 หน้า 168 

รายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคืออะไรซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ประมาณ 

4 ลา้นบาท คือรายการอะไร และรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 25 ลา้นบาท เป็น 438 ลา้นบาทในปี 2558 คืออะไร และ

ขดัแยง้กบัรายการกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 41 ลา้นบาท หรือไม่อยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า รายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นรายการ

ท่ีบริษทันาํเงินสดท่ีมีเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีการขายทาํกาํไร ไดแ้ก่ กองทุน ตราสาร ตามท่ีไดช้ี้แจง

ในวาระท่ี 3 โดยมูลค่า 5 ลา้นบาทดงักล่าวเป็นการกาํหนดตวัเลขตามมูลค่าตลาด (mark to market)  

ณ ช่วงเวลาดงักล่าว 

สําหรับรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดเป็นผลจาก 

NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บเงินค่าจาํหน่ายไฟฟ้าจาก กฟผ. เป็นเงินสกุลบาทและเงินสกุลเหรียญ

สหรัฐฯ อย่างละคร่ึง ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติในการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากโครงการใน

ประเทศเพื่อนบา้น และในการนาํเสนองบการเงินบริษทัต้องทาํการแปลงมูลค่าเงินสกุลเหรียญ

สหรัฐฯ ดงักล่าวให้เป็นเงินบาท โดยรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียง 

ในกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีจะไดรั้บในอนาคต

ท่ีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกนั  

ประธาน กล่าวขอบคุณและรับทราบ โดยจะนาํขอ้เสนอแนะน้ีปรับปรุงการจัดทาํเอกสารประกอบ 

การประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังต่อไป และสาํหรับการจดัใหผู้ถ้ือหุน้เยีย่มชมโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของบริษทั

ขอรับไปพิจารณาเพื่อดาํเนินการต่อไป 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกลา่วขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลา

มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอื่นใดท่ีจะตอ้งพิจารณา 

ประธานจึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 11.30 น. 
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               ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

ลงช่ือ  นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์ ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 เลขานุการบริษทั 

 

 

 ลงช่ือ  นางสาวปาริฉัตร โอทยากลุ  ผูบ้นัทึกการประชุม 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานกาํกบัดูแล 


	1) นายนพดล  อินทรลิบ  The Legists Group
	2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์  The Legists Group ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

