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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 อาคารวิริยะถาวร  

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

       

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม (ร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

 1) ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ   

                                                                           กรรมการอิสระ 

 2) นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

   กรรมการ 

 3) ดร.จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                                                                           กรรมการอิสระ 

4)  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

                                                                                  กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

5) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

                                                              กรรมการบริหาร 

   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   กรรมการผูจ้ดัการ 

                                                    เลขานุการบริษทั 

 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม (ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

6) นายณรงค ์แสงสุริยะ                 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   กรรมการ 

            7)         นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 
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 8)          นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

                                                                           กรรมการบริหาร 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 9) ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 10) นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 

11) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

  กรรมการบริหาร 

            12) นายเดวิด แวน ดาว กรรมการ  

2. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ (ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

 1) นายคาํผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ 

 2) นายนพดล อินทรลิบ 

3. ผู้บริหาร 

 1) นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

 2) นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

 3) นายธิติพฒัน์ นานานุกูล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 

    ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบญัชี 

 4) นางสาวตวงพร บุณยะสาระนนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความยัง่ยืนองคก์ร 

 5) นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจ 

4.   ท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป 

 นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์  ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน 

5.   ผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์)  

1) นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

2) นายธิติวฒัน์ สมิทธิปรีชาวงษ ์

6.   ท่ีปรึกษาทางการเงินบริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด (ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

 1) นายธวชัชยั วรวรรณธนะชยั 

 2) นายวชัรินทร์ เลิศสุวรรณกุล 
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7. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด (ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

 นายพชัร เนตรสุวรรณ 

8. ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิ์ 

 นางสาวทิพยว์รรณ พฤกษะวนั 

9.   ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม 

ณ  วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 16,525 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 8,129,382,729 

หุ้นโดย ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 497 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 6,549,180,626 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 80.5618 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด (ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 59 ราย จาํนวน 6,286,180 หุ้น  

และรับมอบฉันทะ 438 ราย จาํนวน 6,542,894,446 หุ้น) และ ณ เวลาปิดรับลงทะเบียน มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 536 ราย  

รวมจํานวนหุ้นทั้ งส้ิน 6,551,622,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5918 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายทั้ งหมด (ผู ้ถือหุ้น 

มาประชุมดว้ยตนเอง 95 ราย จาํนวน 8,385,774 หุ้น และรับมอบฉันทะ 441 ราย จาํนวน 6,543,236,612 หุ้น) ซ่ึงครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  

1ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด  

ทั้งน้ี มีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 418 ราย เป็นจาํนวน 408,833,150 หุ้น 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจาํนวน 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุม

และกาํกบัดูแลธุรกิจ ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัของบริษทัในการร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก 

การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมภายใตส้ถานการณ์การเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 24) ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2564 

ซ่ึงกาํหนดให้การจดักิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตอ้งจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไม่เกิน 50 คน บริษทัจึงสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สาํหรับ

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคาํถามให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษทัได้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการ

เวน้ระยะห่างทางสังคม ทาํให้สามารถรองรับผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ท่ีนัง่เท่านั้น โดยไม่มีพ้ืนท่ีรองรับ

ผูติ้ดตาม ในกรณีท่ีนัง่เต็มแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้บุคคลดงักล่าวเขา้ห้องประชุมเพ่ิมเติม ตลอดจนไดจ้ดัห้อง

ประชุมเพ่ิมเติมในสถานท่ีประชุม สาํหรับคณะกรรมการบริษทัและท่ีปรึกษาของบริษทัให้สามารถเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของจาํนวนคนตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ และเพ่ือหลีกเล่ียงการอยู่รวมกนั

ของกลุ่มคนจาํนวนมากเป็นเวลานาน บริษทัจะดาํเนินการประชุมอยา่งกระชบัและใชเ้วลารวมไม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที  
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บริษทัขอแจง้ขอ้ปฏิบติัและขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมภายใตส้ถานการณ์เฝ้าระวงัการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี  

1. สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาการประชุม 

2. งดรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม 

3. นัง่ในท่ีนัง่ท่ีกาํหนด โดยไม่ยา้ยท่ีนัง่ตลอดเวลาการประชุม 

4. งดการใช้ไมโครโฟน โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซักถามในท่ีประชุมเขียนคาํถามลงในแบบฟอร์มคาํถาม 

ท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไว ้และส่งให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั โดยบริษทัจะตอบคาํถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระ 

ท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สาํหรับคาํถามอ่ืน ๆ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม  

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบังคบัใช ้

ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 น้ี ดงันั้น การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมของระบบปฏิบติังาน 

รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นทุกท่านให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติั

เหมาะสมท่ีจะรับการพิจารณาเสนอช่ือเพ่ือรับการแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  รวมทั้งเผยแพร่

ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน

ใดเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากน้ี บริษทัยงัได้

เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้ งแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2564  และ 

ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อม QR-Code เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม  

สําหรับวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและการลงคะแนนเสียงและกติกาการนบัคะแนน เพ่ือให้การประชุมดาํเนินไป

ดว้ยความเรียบร้อย บริษทัได้ช้ีแจงรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าหน้า 61-63 และเกณฑ์การลงมติอนุมติั 

ในแต่ละวาระในหนา้ 2-8 ของหนงัสือเชิญประชุมตามท่ีไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นแลว้ 

เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โปรดแสดง

เจตนาลงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน 

ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระท่ี 5 วาระแต่งตั้ งกรรมการท่ีจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้ งหมด  

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

http://www.ch-karnchang.co.th/
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1) หุ้น 1 หุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติในระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 9 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้  

ระเบียบวาระท่ี 2           เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  

ระเบียบวาระท่ี 6      เป็นการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 

                                      ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 8      เป็นการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

  กรณีการซ้ือหุ้นบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) จาก บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว 

  (PTS) ซ่ึงต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง

  ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของ 

  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

2) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้ ดงันั้น  

ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นเป็นระบบบาร์โคด้ และได้แต่งตั้ งให้ท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป  

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และเพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษทัขอเชิญ

ตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 คน ไดแ้ก่ คุณธันวุฒิ วิวฒัน์ถาวรวงศ์ ผูถื้อหุ้น และคุณอนุชา ประภาสนิรัติศยั ผูถื้อหุ้น เพ่ือร่วมเป็นสักขีพยาน 

ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท ์กรุ๊ป  

เน่ืองจากการงดผูถื้อหุ้นใชไ้มโครโฟน บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามมาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม สําหรับผูถื้อหุ้น 

ท่ีอยู่ในห้องประชุมท่านใดท่ีประสงคจ์ะซักถาม ให้กรอกขอ้มูลและเขียนคาํถามลงในแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียม

ไวต้ามแต่ละวาระให้ครบถ้วน และส่งให้กับเจา้หน้าท่ีของบริษทั โดยบริษัทจะตอบคาํถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ือง 

ท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สาํหรับคาํถามอ่ืน ๆ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม  

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 และ

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2563 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี 

เป็นรายงานการประชุมเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563โดยบริษัทได้จัดทาํรายงานการประชุมแล้วเสร็จ  

และจัดส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมี

รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 10-33 รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ตั้งแต่

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เห็นควรเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจัดเตรียมไวใ้ห้ แสดงความ

คิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน   

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี 

  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,585,550 เสียง 

  เห็นดว้ย   6,525,890,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000      

  งดออกเสียง         25,694,600     เสียง 

  บตัรเสีย           0 เสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 และขอ้ 51 รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชุมหน้า 65 กําหนดให้  ท่ีประชุมสามัญประจําปี  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาและกาํหนดให้คณะกรรมการ

บริษทัจดัส่งรายงานประจาํปีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี  

จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ซ่ึงปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563 

ท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าแลว้ ตั้งแต่

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 และขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงรายละเอียด 

ต่อท่ีประชุม  

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงปี 2563 ท่ีผา่นมา โดยสรุปดงัน้ี 

1. เหตุการณ์สาํคญัในปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1) บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- จาํหน่ายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยมี 

Company Rating อนัดบั A และ Issue Rating อนัดบั A- จาก TRIS Rating ซ่ึงขายให้กบั

นักลงทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีจะครบกําหนดใน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 และซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

- เขา้ซ้ือหุ้นบริษทั หลวงพระบาง พาวเวอร์ จาํกดั (LPCL) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563

สัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน เป็นมูลค่ารวม 12.82 ลา้นบาท จาก บริษทั พีที 
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จํากัดผู ้เดียว (PTS) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า  

หลวงพระบาง ท่ีแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว 

- ชาํระเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 จาํนวน 

2,170.56 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใช้ในการพัฒนา

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า หลวงพระบาง 

2) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) 

- โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า ไซยะบุรี สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกําลังการผลิตเป็นคร้ังแรก 

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 โดยสามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้กลเ้คียงกาํลงัการผลิตสูงสุดอยา่ง

ต่อเน่ืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2563 

3) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC) 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าบนพ้ืนดินภายใตก้ารลงทุนของ

บริษทั บางเขนชัย จาํกัด ได้เร่ิมผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 

4) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (NN2) 

- จาํหน่ายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มูลค่า 1,000 ลา้นบาท โดยไดรั้บ 

Company Rating แ ล ะ  Issue Rating อัน ดับ  A จ าก  TRIS Rating แ ล ะ ข ายให้กับ 

นกัลงทุนสถาบนั เพ่ือทดแทนหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีครบกาํหนด 

2. ภาพรวมของบริษทั (Portfolio) 

1) บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 MW 

- แบ่งตามสถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้าไดด้งัน้ี โรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยู่ใน สปป. ลาว คิดเป็น 88% และ

โรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย 12% 

- แบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้าได้ดังน้ี โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า 1,900 MW โรงไฟฟ้าระบบ 

โคเจนเนอเรชัน่ 238 MW และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์29 MW 

2) กาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 939 MW 

 3) จากภาพรวมของโรงไฟฟ้าทั้งหมด สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษทัท่ีจะผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เ พ่ือสร้างความมั่นคง 

ดา้นพลงังานควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3. รางวลัท่ีไดรั้บในปี 2563 

1) บริษทัไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) 

ประจาํปี 2563 สะทอ้นถึงการให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึง

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และบรรษทัภิบาล (ESG) 

2) เข้าร่วมสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global 

Compact: UNGC) โดยกาํหนดการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการ 4 ดา้น 

- สิทธิมนุษยชน 

- มาตรฐานแรงงาน 
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- ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

- การต่อตา้นการทุจริต 

3) ไดรั้บคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ (CG Score) ระดบัดีเลิศ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

4) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั ไดรั้บรางวลั Asian Power Awards 2020 ระดบั 

Silver ใน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

- Natural Gas-fired Power Project of the Year  

- Environmental Upgrade of the Year – Thailand  

ซ่ึงเป็นการคิดค้นนวัตกรรมของพนักงาน โดยลดการใช้งาน gas compressor ในโรงไฟฟ้า 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ ให้เหลือเพียง 1 จาก 2 เคร่ืองในช่วงท่ีใช ้load ตํ่า ซ่ึงเพียงพอต่อ

การผลิตไฟฟ้า และไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองจกัร ทาํให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

ไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1 ลา้นบาทในช่วงเวลาท่ีทาํการทดลอง 

5) ชุดยูนิฟอร์ม “Cool Mode” ของบริษทัไดรั้บเกียรติบตัรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- คุณสมบติัของชุดยนิูฟอร์ม “Cool Mode” 

• สามารถดูดซบัเหง่ือ และถ่ายเทความร้อนไดดี้ 

• ลดการใชพ้ลงังานจากเคร่ืองปรับอากาศ และลดค่าใชจ้่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

- การนําชุดยูนิฟอร์มดังกล่าวมาใช้ สนับสนุนเป้าหมาย UNSDGs เป้าหมายท่ี 13  

การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management จากการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าและส่ิงแวดลอ้ม และการผลิตไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

4. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

- บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นการจาํหน่ายไฟฟ้า 

• บริษทัมีคู่สัญญาซ้ือไฟฟ้าหลักคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

• ถึงแมจ้ะมีลูกคา้อุตสาหกรรมบางส่วน แต่ไม่ไดอ้ยู่ในอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์อยา่งรุนแรง 

ดา้นการดาํเนินการผลิตไฟฟ้า 

• บริษทัไม่มีการหยดุการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเพ่ิมความปลอดภยั

ในการคดักรองผูไ้ม่เก่ียวขอ้งบริเวณโรงไฟฟ้า และห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้า แบ่ง 

การปฏิบติังานเป็นระบบกะการทาํงาน ซ่ึงสามารถสลบัและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัได ้

• ดาํเนินการตามมาตรการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

• งดให้บุคคลภายนอกเขา้เย่ียมชมโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษทัโดยเด็ดขาด  
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ดา้นสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี 

• บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2563 จํานวน 8,899 ล้านบาท 

เพียงพอสําหรับการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

รวมถึงการลงทุนในการขยายธุรกิจ 

• มีอตัราส่วนหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 0.60 เท่า ซ่ึงตํ่ากว่า

ขอ้กาํหนดของหุ้นกูท่ี้ให้คงอตัราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า 

• นอกจากน้ี บริษทัยงัมีวงเงินกูยื้มท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้กบัสถาบนัการเงินรวม 9.5 พนัลา้นบาท 

เพ่ือรองรับการบริหารสภาพคล่องและการไถ่ถอนหุ้นกูห้ากมีเหตุจาํเป็นอีกดว้ย 

5. โครงการ Corporate Social Responsibility เพ่ือความยัง่ยืน 

บริษทัสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 

Development Goals: UNSDGs) โดยมุ่งเนน้เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ 

- เป้าหมายท่ี 3 – การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 

- เป้าหมายท่ี 4 – การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

- เป้าหมายท่ี 7 – พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้

- เป้าหมายท่ี 8 – การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- เป้าหมายท่ี 9 – อุตสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เป้าหมายท่ี 11 – เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยืน 

- เป้าหมายท่ี 12 – แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน 

- เป้าหมายท่ี 13 – การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- เป้าหมายท่ี 17 – ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

โดยไดด้าํเนินการผา่นกิจกรรม CSR อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี  

1) กิจกรรมเพ่ือดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม (สนบัสนุนเป้าหมายท่ี 12 และ 13) 

- โครงการ “ขวด...แลก...สุข” โดยรวบรวมขวด PET จากพนักงานมอบให้วดัจากแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือรีไซเคิลผลิตเป็นผา้ไตรจีวร 

- กิจกรรม “แยกขวด ช่วยหมอ” ร่วมมือกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) โดย 

ให้พนกังานนาํขวด PET มาบริจาคเพ่ือเปล่ียนเป็นเส้นใยรีไซเคิลสาํหรับผลิตชุด PPE 

- กิจกรรมปล่อยปลา เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตวน์ํ้า โดยบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

2) กิจกรรมเพ่ือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (สนบัสนุนเป้าหมายท่ี 3, 4, 7 และ 11) 

- โครงการห่ิงห้อยปี 5 เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ในปีน้ี 

ได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียนวดักุฎีประสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 

- กิจกรรม “พลงัใจท่ีไม่ส้ินสุด” มอบถุงปันนํ้าใจให้กบั อบต. โคกไทย จ.นครราชสีมา 

ซ่ึงอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 
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- โครงการเฮือนเคียงโฮงไฟฟ้า ไซยะบุรี ดาํเนินการฉีดพ่นกาํจดัยงุลายและให้ความรู้

เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกแก่ชาวบา้นใกลโ้รงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี สปป.ลาว 

- โครงการขุดเจาะบ่อนํ้ าบาดาลให้กบัชุมชน โรงเรียนประถมบา้นม่วงสุม แขวงไซสมบูน 

โรงเรียนมธัยมตน้บา้นนํ้ าพาวและวดับา้นนํ้ าพาว 2  รวมทั้งปรับปรุงท่ีทาํการ ปกส. 

บา้นโพนพะ โรงพกัชุมชนของชาวบา้น ซ่ึงอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้างึม 2 สปป.ลาว 

3) กิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 (สนบัสนุนเป้าหมายท่ี 3) 

- มอบเงินสมทบ “กองทุนชยัพฒันาสู้ภยัโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” 

- มอบเงินบริจาคให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอคัรราชทูตไทย  

ณ เวียงจนัทน์ 

- มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมกับสนับสนุนอาหารกล่องให้แก่ 

ทีมแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

6. ปริมาณการขายไฟฟ้า  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 2,476 ลา้นหน่วย ประกอบดว้ย 

- ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า คิดเป็นร้อยละ 37 

- ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น คิดเป็นร้อยละ 62 

- ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 0.8 

สาเหตุหลักท่ีทาํให้บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าลดลงจากปี 2562 เน่ืองจาก

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้างึม 2 มีปริมาณนํ้าสะสม ณ ตน้ปี 2563 นอ้ยกว่าปีก่อน และปริมาณนํ้ าไหลเขา้

อ่างเก็บนํ้ าระหว่างปี 2563 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย NN2 จึงประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแลง้และประกาศ

ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอยา่งระมดัระวงัตลอดปี 2563 

7. ภาพรวมทางการเงินในปี 2563 

1) โครงสร้างรายได ้

    ในปี 2563 มีรายไดร้วม จาํนวน 7,177 ลา้นบาท ลดลง 1,663 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

- รายไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า คิดเป็นร้อยละ 24 

- รายไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ คิดเป็นร้อยละ 65 

- รายไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 2 

- รายไดจ้ากการบริหารโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 

- รายไดอ่ื้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 7 

2) กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”)  

 ในปี 2563 มี EBITDA จาํนวน 3,260 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได ้โดย EBITDA ลดลง 

ร้อยละ 12.3 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ีลดลงตามปริมาณ 

การขายไฟฟ้าของ NN2 แต่เน่ืองจากบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรของ XPCL เพ่ิมขึ้นจาก 
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การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเต็มปีในปี 2563 ซ่ึงช่วยชดเชยการลดลงของ EBITDA  

ไดบ้างส่วน 

3) กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น (“Net Profit”)  

 ในปี 2563 มี Net Profit จาํนวน 405 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได ้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  

110.7  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยสาเหตุหลกัท่ีทาํให ้Net Profit เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการรับรู้

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (XPCL) ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเตม็ปี ในปี 2563 

4) ปริมาณนํ้าไหลเขา้และระดบัในอ่างเก็บนํ้า โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

 ปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ในปี 2563 นั้นมีปริมาณนํ้ าไหลเข้า 

ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียยอ้นหลังตั้ งแต่ปี 2492 - 2563 สําหรับปี 2564 มีระดับนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า  

ณ ตน้ปีอยู่ในระดบัสูงท่ี 369 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง และในไตรมาส 1/2564  

มีปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้า 279 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงสูงกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 40 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมีปริมาณนํ้าไหลเขา้ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียมากย่ิงขึ้น 

5) ปริมาณนํ้าไหลผา่นโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี  

 ปริมาณนํ้ าไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี ในปี 2563 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียยอ้นหลงัตั้งแต่ 

ปี 2552 – 2563 ขณะท่ีในไตรมาส 1/2564 มีปริมาณนํ้ าไหลผ่าน 1,729 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที มากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 311 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ีย

ยอ้นหลงั ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าคาดการณ์ว่าจะสามารถทาํไดต้ามท่ีประมาณการไว ้

6) การผลิตไฟฟ้าในปี 2564 ของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั บางเขน

ชยั จาํกดั 

- ไตรมาส 1/2564 โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ มีปริมาณการผลิตไฟฟ้ามากกว่า

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สะทอ้นถึงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั ขณะท่ีมีปริมาณ

การผลิตไอนํ้ าตํ่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากลูกค้าผู ้ซ้ือไอนํ้ าในนิคม

อุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

- ไตรมาส 1/2564 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

เ น่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีบริษัท บางเขนชัย จํากัด  เข้าไปลงทุน 

ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยท์ั้งหมดแลว้ และไดมี้การเปล่ียนแผงโซลาร์ของโรงไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชัย อาํเภอปักธงชัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

7) ฐานะทางการเงิน 
 ณ ส้ินปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 67,038 ล้านบาท ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นจาํนวน 35,038 ล้านบาท หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย จาํนวน 30,505 ล้านบาท 

และหน้ีสินอ่ืน ๆ จาํนวน 1,495 ลา้นบาท โดยตน้ทุนการเงินเฉล่ีย ณ ส้ินปี 2563 คิดเป็น 

ร้อยละ 3.23  
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8) ความสามารถในการชาํระหน้ี 

 ปี 2563 มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนต่อของผูถื้อหุ้นรวมลดลง 

อยู่ท่ี  0.60 เท่า ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของบริษัทท่ีมี 

ความแขง็แรงและยงัมีความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ิมเพ่ือขยายการลงทุนไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

9) ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2563 มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.71 และอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.62 

8. แผนการดาํเนินงานปี 2564 

 แผนเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ปี 2564 บริษทัไดมี้แผนการดาํเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี  

1) Growth 

- ตั้งเป้าหมายกาํลงัการผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวตัต์ภายในปี 2568 โดยกาํลงัการผลิตอาจเติบโต

มากหรือน้อยในแต่ละปี แต่ในภาพรวมจะมีการขยายกาํลงัการผลิตโดยเฉล่ียร้อยละ  

10 - 20 ต่อปี 

- ในปี 2564 บริษทัตั้งงบลงทุนไว ้4-6 พนัลา้นบาท สาํหรับการลงทุน ดงัน้ี 

• ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า หลวงพระบาง 

• ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์พ่ิมเติม 

• ขยายฐานลูกคา้ของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

• ซ้ือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 

2) Profitability 

- พฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเงิน โดยมีเป้าหมาย EBITDA Margin  

ร้อยละ 40-50 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

• พฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  ทั้งกระบวนการผลิตและการบาํรุงรักษา 

• เสริมศกัยภาพในการประมาณการปริมาณนํ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

• เสริมการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ผ่านการบริหารแบบรวมศูนย์

ปฏิบติัการ (Shared Service Center) 

• ลดตน้ทุนทางการเงินดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ 

3) Sustainability 

- พฒันาด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล (ESG) โดยมีเป้าหมายลดการก่อก๊าซ 

เรือนกระจกในทุกดา้นของธุรกิจ 

• ดาํเนินธุรกิจตามแนวทางของความยัง่ยืน 

• ปลูกฝังแนวคิดดา้นความยัง่ยืนให้กบับุคลากรของบริษทั 
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• ดาํเนินธุรกิจตามเกณฑม์าตรฐานระดบัสากล ทั้ง THSI, เกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

แห่งสหประชาชาติ (UNSDG) 

ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานให้ท่ีประชุมทราบ 

จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน  

บริษทัจะตอบคาํถามในห้องประชุมเฉพาะวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียง และเพ่ือให้การประชุมดาํเนิน

ไปอย่างกระชับ จึงขอตอบคาํถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระท่ี 2 และคาํถามอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 

หลงัจากท่ีไดมี้การออกเสียงลงคะแนนครบทุกวาระแลว้ 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอให้ ดร.จอน วงศส์วรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียด ต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 49 รายละเอียดปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชุมหน้า 63 กาํหนดให้ บริษทัจัดงบการเงินประจําปี และเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือพิจารณา 

โดยบริษทัได้จัดทาํงบการเงินประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จตามรายงาน

ประจาํปี 2563 หน้า 201-287 ตามท่ีไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 แลว้         

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติั 

งบการเงินประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจัดเตรียมไวใ้ห้ แสดงความ

คิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  
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  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,616,985 เสียง 

  เห็นดว้ย   6,551,616,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสียง                            0   เสียง 

บตัรเสีย            0 เสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติังบการเงินประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  

  ประธาน ขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 54 และขอ้ 55 รายละเอียดปรากฏ

ในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 68 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรซ่ึงรวมถึงกาํไรสะสม และตอ้ง

ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน 

นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดยบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 และอตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั รายละเอียดปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชุมหนา้ 34-35  

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัแลว้ เห็นว่าปี 2563 บริษทัมีกาํไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู ้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมายสําหรับปี 2563 เ ป็นจํานวน 31,166,310 บาทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท 

ไดจ้ดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายแลว้ จาํนวน 167,134,494 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทั และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 284,528,396 บาท 

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของกาํไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี  

เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนักําหนดสิทธิ 

ผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564   

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้ แสดงความคิดเห็น 

และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
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ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,616,985  เสียง 

  เห็นดว้ย   6,551,300,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย                                   0        เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสียง                316,666 เสียง 

บตัรเสีย           0 เสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2563 เป็นเงิน 31,166,310 บาท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายแลว้ จาํนวน 167,134,494 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ตามงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล

ตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนักําหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และกําหนดจ่าย 

เงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564   

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตาํแหน่งตามวาระ 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 5  

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีผม ดร. ทนง พิทยะ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล นายชัยวฒัน์ อุทยัวรรณ์ และ 

นายเดวิด แวน ดาว  เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 จึงขอไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระน้ีจนกว่าท่ีประชุมจะทาํการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอให ้

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียด ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผู้จัดการ  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏ 

ในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 67 กาํหนดให้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวน

หน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้ นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารง 

ตาํแหน่งใหม่ก็ไดก้รรมการท่ีครบกาํหนดพน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  

มีทั้งส้ิน 4 ท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 38 - 48 ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

(1) ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 

  กรรมการอิสระ 
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(2) ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                กรรมการอิสระ  

                                                 กรรมการตรวจสอบ 

                                                กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

(3) นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ 

   กรรมการบริหาร  

(4) นายเดวิด แวน ดาว             กรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามหลกัเกณฑ ์ซ่ึงมีรายละเอียดในหนา้ 36 - 37 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับ 

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการใช้สิทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 

2563 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร. ทนง พิทยะ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล  

นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ และนายเดวิด แวน ดาว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง

เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ตลอดจน

มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและ

ขอ้แนะนําต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

ทั้ง 2 ท่าน เป็นผูมี้คุณสมบัติตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ี ทจ.39/2559 ซ่ึงกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถให้ความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และรายการอ่ืนท่ีมีนยัสําคญัไดอ้ย่างเป็นอิสระ และทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อย เพ่ือให้

การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด

ประวติักรรมการปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 38-48 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า เพ่ือความโปร่งใส 

ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สําหรับวาระน้ีบริษทัจะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพ่ือนาํไปใชใ้นการตรวจนบัคะแนนเสียง

ตามแนวทางปฏิบติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับผูถื้อหุ้น 

ท่ีมอบฉนัทะบริษทัจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  



- 24 - 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้ แสดงความคิดเห็น  

และออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติและเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล 

ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1) ดร. ทนง พิทยะ  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386 เสียง 

เห็นดว้ย   6,485,130,291 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9851 

ไม่เห็นดว้ย                      66,492,095 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.0148 

งดออกเสียง                                      0 เสียง 

บตัรเสีย         0 เสียง 

2) ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386 เสียง 

เห็นดว้ย   6,487,721,557      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0246  

ไม่เห็นดว้ย        63,900,829     เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.9753 

งดออกเสียง  0 เสียง 

บตัรเสีย   0 เสียง 

3)   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386  เสียง 

เห็นดว้ย      6,545,324,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9038 

ไม่เห็นดว้ย                                6,297,600        เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0961 

งดออกเสียง                                     0          เสียง 

บตัรเสีย        0          เสียง 
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4)  นายเดวิด แวน ดาว 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386  เสียง 

เห็นดว้ย       6,544,635,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.8981 

ไม่เห็นดว้ย                                6,670,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.1018 

งดออกเสียง                              316,666  เสียง 

 บตัรเสีย           0  เสียง 

กรรมการผูจ้ ัดการกล่าวขอบคุณต่อท่ีประชุมท่ีได้ให้ความไวว้างใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการ 

ทั้ง 4 คนกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แยกเป็นรายบุคคลอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ทนง พิทยะ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ และ

นายเดวิด แวน ดาว กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 6  

  กรรมการผูจ้ดัการเชิญกรรมการท่ีไดรั้บเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระทั้ง 4 คน 

กลบัเขา้สู่ท่ีประชุม   

  ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 และขอ้ 45 

รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หน้า 67 และหน้า 65 กาํหนดให้ ท่ีประชุมสามญัประจาํปี

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน

บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนทาํนองเดียวกันตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

จะพิจารณากาํหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชุมหนา้ 49-51  

                                     คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติั

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี  

1. รางวลัประจาํปี 2563 สําหรับกรรมการ โดยจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 

2,800,000.00 บาท กาํหนดจ่ายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั 

2. ค่าตอบแทนประจําปี 2564 สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 

5,000,000.00 บาท กาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด: ไม่มี 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจัดเตรียมไวใ้ห้ แสดงความ

คิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386  เสียง 

  เห็นดว้ย      6,550,457,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9822 

  ไม่เห็นดว้ย               848,154       เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0129 

  งดออกเสียง              316,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0048 

บตัรเสีย           0 เสียง 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมอนุมติัดงัน้ี 

1. รางวลัประจาํปี 2563 สําหรับกรรมการ โดยจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งในวงเงินรวมประมาณ 

2,800,000.00 บาท  กาํหนดจ่ายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั 

2. ค่าตอบแทนประจําปี 2564 สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 

5,000,000.00 บาท กาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2564 

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศส์วรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 และขอ้ 53 รายละเอียดปรากฏ 

ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 65 และ 68 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ  

เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทั

สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเสนอค่าตอบแทน 

ผูส้อบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปีทุกคร้ัง โดยผูส้อบบัญชีซ่ึงพ้นจาก

ตาํแหน่งนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บคดัเลือกให้กลบัเขา้รับตาํแหน่งไดอี้ก   
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                                     คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายบริหารถึงความน่าเช่ือถือ 

ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐาน 

การบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจนอตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรายเดิม

ประกอบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอให้บริการ รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทั ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากสํานักงาน 

สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 โดยมี

ค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000.00 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

  ทั้ ง น้ี  อัตราค่ าตอบแทนปี 2564 เ ป็นจํานวนเ งินเท่า เ ดิมจากปี  2563  โดยบริษัทได้เ ปิดเผย 

การเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 3 ปีตั้งแต่ปี 2562-2564  รายละเอียดปรากฏตาม

หนงัสือเชิญประชุมหนา้ 52-53    

  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีสําหรับปี 2564 ตามการเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีเสนอให้แต่งตั้ง  

  1.  นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์     เลขท่ีใบอนุญาต 5813 หรือ 

  2.  นางสาวศิราภรณ์   เอ้ืออนนัตกุ์ล            เลขท่ีใบอนุญาต 3844 หรือ 

  3.  นางชลรส   สันติอศัวราภรณ์     เลขท่ีใบอนุญาต 4523 

  แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัประจาํปี 2564 โดยมี

ค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000.00 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

  ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้ แสดงความคิดเห็น 

และออกเสียงลงคะแนน 

                                     ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

 ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386 เสียง 

  เห็นดว้ย      6,550,209,432  เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9784 

  ไม่เห็นดว้ย            1,412,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0215 

  งดออกเสียง                         0 เสียง  

 บตัรเสีย           0 เสียง  



- 28 - 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้ ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล หรือนางชลรส  

สันติอศัวราภรณ์ แห่ง บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 

โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000.00 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนตามท่ีเกิดขึ้นจริง ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ กรณีการซ้ือหุ้นบริษัท  

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (XPCL) จาก บริษัท พทีี จํากัดผู้เดียว (PTS) 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 8 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระท่ี 8  

เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ระหว่าง บริษทั 

กับ บริษทั พีที จาํกัดผูเ้ดียว หรือ PTS ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี นายเดวิด แวน ดาว กรรมการของบริษทั 

เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดใน PTS ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 46 กาํหนดให้ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทั

ย่อย ตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์ห้บริษทัปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

หนา้ 68 

โดยขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ีเม่ือรวมกบัขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดือน มีขนาดรายการ

รวมเท่ากบัร้อยละ 11.96 ตามงบการเงินรวม ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเป็นขนาดรายการ

สูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ และเน่ืองจากรายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 

ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

ในการทาํรายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี  

29 ตุลาคม 2547 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป) บริษทัไม่มี

หนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่อย่างใด  

และการทาํรายการในคร้ังน้ีเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีขนาดรายการในคร้ังน้ีรวมกบั

ขนาดรายการยอ้นหลงั 6 เดือนท่ีบริษทัทาํรายการกบั นายเดวิด แวน ดาว หรือ PTS มีขนาดรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 10.33 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงขนาดรายการรวมดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดงันั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ี

ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่งตั้ง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นต่อผูถื้อหุ้น และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

เพ่ืออนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย รายละเอียดการพิจารณาเขา้ทาํรายการ
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ปรากฏตามสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการ

ไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ก่ียวกบั การซ้ือหุ้น บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั จาก บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว 

ในการน้ี บริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคา และ

เง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ กรณีการเข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก PTS 

ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกับรายการได้มา 

ซ่ึงสินทรัพยแ์ละ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการเขา้ทาํรายการของ

บริษทัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยู่แลว้ บริษทัมีความประสงค์ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาและอนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยไ์ปในคราวเดียวกนักบัการพิจารณาและอนุมติั

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และสารสนเทศการเขา้ทาํรายการ พร้อมกบัความเห็น

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และ 8 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลา

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

ในวาระน้ีผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี  19 มีนาคม 2564 ซ่ึง เป็นวันกําหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date)  

เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ  

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม 1 ราย ไดแ้ก่ บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว คิดเป็นจาํนวน 

200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.46 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั เน่ืองจาก บริษทั พีที จาํกัดผูเ้ดียว ถือเป็นบุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงกนั จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี แต่ทั้งน้ี นายเดวิด แวน ดาว ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดของ PTS 

และเป็นกรรมการของบริษทัจะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดประกอบ 

การพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัทท่ีจะได้รับข้อมูล 

อย่างครบถ้วนถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนแจ้งว่าในขั้นตอนการพิจารณาโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือมีมตินาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น นายเดวิด แวน ดาว มิไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ซ่ึง

เป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ประธาน ขอให้ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 กรรมการผู้จัดการ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้พิจารณาการเข้าซ้ือหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 

(“XPCL”) ในส่วนท่ี บริษัท พีที จํากัดผู ้เดียว (“PTS”) ถืออยู่ทั้ งหมดจํานวน 134,305,000 หุ้น หรือ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ในมูลค่าหุ้นละไม่เกิน13.60 บาท หรือ 

คิดเป็นเงินประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท  

 สําหรับแหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า (ในกรณีท่ีมีการออกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ตามท่ี
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ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือห้นเ ม่ือวัน ท่ี  3 สิงหาคม 2563 นอกจากแหล่งเ งินทุน 

จากออกเสนอขายหุ้นกูว้งเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาทดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีวงเงินกูยื้มระยะส้ันกบั

สถาบนัการเงินจาํนวน 4,000 ลา้นบาท รวมทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคารของบริษทั  

 บริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการทาํรายการดงักล่าว 

1. บริษทัสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเป็น Holding Company ในการลงทุน

และเขา้ถือหุ้นในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

2. บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL เพ่ิมขึ้ นจากร้อยละ 37.50 เป็นร้อยละ 42.50 ของ 

ทุนจดทะเบียนของ XPCL ซ่ึงจะทาํให้กาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัเพ่ิมขึ้น

จากเดิม 939 เมกะวตัต์ เป็น 1,003 เมกะวตัต์ และยงัทาํให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก 

ผลการดาํเนินงานของ XPCL เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

3. ช่วยสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพ่ิมศกัยภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจในระยะยาวให้กบับริษทั ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยม์าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถรับรู้ผลการดาํเนินงานจาก

การจาํหน่ายไฟฟ้าไดท้นัที 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียพิจารณา

กลัน่กรองถึงประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวเปรียบเทียบกบั

การทาํรายการกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันมีความเห็นว่า การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก PTS  

มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ซ่ึงเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าและโอกาสในการเพ่ิมรายไดจ้ากผลการดาํเนินงานของ XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

โดยขอ้ตกลงในการเขา้ทาํรายการมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัคู่สัญญาทัว่ไปท่ีมิใช่บุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ 

จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1.  การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก PTS ในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นจาํนวน 

134,305,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี การขออนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวให้ถือเป็นการขออนุมติัใหเ้ขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามประกาศรายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปดว้ย และการทาํรายการน้ีสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากไดป้ฏิบตัิตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
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2.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคล

อ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL กับ PTS รวมถึงกําหนดรายละเอียด แก้ไขเพ่ิมเติม 

เปล่ียนแปลง เง่ือนไขและข้อตกลงและราคา ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ตลอดจนการลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารอ่ืนๆ การแกไ้ข

เอกสารทางทะเบียน และกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องทั้งหมดกับการเขา้ซ้ือหุ้น  

และ/หรือ รับโอนหุ้น XPCL จาก PTS ดงักล่าวจนเสร็จการ 

(2)  ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ขออนุญาต และขอผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานต่าง  ๆกบัหน่วยงาน

รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงิน นิติบุคคล บุคคล และ/หรือ องค์กรใด  ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบในการ

แกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการซ้ือหุ้น และ/หรือ รับโอนหุ้น XPCL ดงักล่าว (หากมี) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้ แสดงความคิดเห็น 

และออกเสียงลงคะแนน 

                        ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ประธาน ช้ีแจงว่า วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 ประธานประกาศผลการนบัคะแนนดงัน้ี  

  จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 6,551,622,386  เสียง 

  เห็นดว้ย       6,550,209,432  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9784 

  ไม่เห็นดว้ย     3,354      เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  งดออกเสียง             1,409,600  เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0215 

บตัรเสีย           0 เสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมติัดงัน้ี 

1. การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก PTS ในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นจาํนวน 

134,305,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี การขออนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวให้ถือเป็นการขออนุมติัใหเ้ขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามประกาศรายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปดว้ย และการทาํรายการน้ีสามารถดาํเนินการไดห้ลงัจากไดป้ฏิบตัิตาม

เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
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2.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคล

อ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL กับ PTS รวมถึงกําหนดรายละเอียด แก้ไขเพ่ิมเติม 

เปล่ียนแปลง เง่ือนไขและข้อตกลงและราคา ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ตลอดจนการลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารอ่ืนๆ การแกไ้ข

เอกสารทางทะเบียน และกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องทั้งหมดกับการเข้าซ้ือหุ้น 

และ/หรือ รับโอนหุ้น XPCL จาก PTS ดงักล่าวจนเสร็จการ 

(2)  ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ขออนุญาต และขอผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานต่าง  ๆกบัหน่วยงาน

รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงิน นิติบุคคล บุคคล และ/หรือ องค์กรใด  ๆ 

ท่ี เก่ียวข้องกับการเข้าซ้ือหุ้น XPCL ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 

ในการแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการซ้ือหุ้น และ/หรือ รับโอนหุ้น XPCL ดงักล่าว (หากมี)  

ระเบียบวาระท่ี 9          พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคาํถามท่ีบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห้ และหากท่านใด 

มีคาํถามท่ีบริษทัไม่สามารถตอบในห้องประชุมได ้เน่ืองจากเวลาท่ีจาํกดั บริษทัจะตอบคาํถามและ

บนัทึกในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมีคาํถามเข้ามาหลงัจากท่ีประธานเปิดโอกาสให้ซักถาม ทาํให้บริษทั

สามารถตอบคาํถามในห้องประชุมไดเ้พียงบางส่วน และบางคาํถามท่ีบริษทัไม่สามารถตอบไดท้นัเวลา 

บริษทัไดร้วบรวมตอบคาํถามดงักล่าวบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1  

  เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลา 

มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์  

และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงขอปิดการประชุมเม่ือเวลา 11.34 น. 

 

                                                                                                                    ลงช่ือ   ดร. ทนง  พิทยะ    ประธานท่ีประชุม 

                                                        ประธานกรรมการ 

 

 

                 ลงช่ือ     นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์  ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

                                 เลขานุการบริษทั 

 

 ลงช่ือ    นางสาวรุจิรา  ช่วยบาํรุง    ผูบ้นัทึกการประชุม 

                                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจ  
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เอกสารแนบ 1 

สรุปคําถามและคําตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 

คําถามจาก คุณปริญญา เธียรวร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากคุณ มิน เธียรวร 

1. คาดการณ์ปริมาณนํ้าปี 2564 ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 กบั โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี เป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 

2. คาดการณ์ปริมาณการขายไฟฟ้าสาํหรับปี 2564 ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 กบั โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

3. สถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 มีผลกระทบต่อผลประกอบการอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563  

 คําตอบ  

1. คาดว่าปริมาณนํ้าในปี 2564 ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี จะมากกว่าปีก่อนและใกลเ้คียง

กบัค่าเฉล่ียมากย่ิงขึ้น โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 ปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 มากกว่าปี

ก่อน 40 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือมากกว่าร้อยละ 17 ขณะท่ีปริมาณนํ้าไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี มากกว่าปีก่อน 

311 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที หรือมากกว่าร้อยละ 22 อยา่งไรก็ดี ตอ้งรอความชดัเจนของปริมาณนํ้าในช่วงฤดูฝนปีน้ีอีกคร้ัง 

2. คาดว่าปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2564 ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรีจะมากกว่าปีก่อน  

ตามปริมาณนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัจากสถานการณ์ COVID-19 ดงัท่ีไดช้ี้แจงในระเบียบวาระท่ี 2 

 

คําถามจาก คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

1. จากรายงานประจาํปี 2563 หนา้ท่ี 49 เร่ืองปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้า โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 รบกวนอธิบายทาํไมในแต่ละปี

นํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้าไม่เท่ากนั  

2. บริษทัมีกลยทุธ์ในการแกไ้ขอยา่งไร 

 คําตอบ  

1. ปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 จะเป็นไปตามปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกตามธรรมชาติใน สปป.ลาว  

ซ่ึงจะไม่เท่ากันในแต่ละปี โดยในบางปีอาจมีปริมาณนํ้ าสูงหรือตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย แต่ในระยะยาวปริมาณนํ้ าจะกลบัเข้าใกล้

ค่าเฉล่ียท่ีบริษทัไดเ้คยศึกษาไว ้

2. บริษทัมีการเก็บสถิติปริมาณนํ้ ายอ้นหลงัมากกว่า 60 ปี เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละความเพียงพอของปริมาณนํ้ า 

ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าในบริเวณดงักล่าว จากการศึกษาพบว่ามีปริมาณนํ้ าเพียงพอเพ่ือผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษทัมีการติดตามสภาวะอากาศและปริมาณนํ้ าโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือนาํขอ้มูลมาประกอบการวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
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คําถามจาก คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

1. บริษทัมีนโยบายวางแผนในการขยายงานในระยะเวลา 3-5 ปี อยา่งไร มีทิศทางการขยายงานในประเทศ หรือต่างประเทศ 

2. ปัญหาในประเทศเมียนมาร์ หรือ สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อการขยายงานในอนาคตของบริษทั หรือไม่ 

3. ในกรณีท่ีสภาวะแลง้มีผลกระทบต่อบางโครงการของบริษทั ถา้สถานการณ์เกิดต่อเน่ือง บริษทัวางแผนในการแกไ้ข

อยา่งไร 

4. ตามท่ีมีข่าวเร่ือง สปป.ลาว มีปัญหาทางดา้นสภาพคล่องทางการเงิน มีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ 

 คําตอบ  

1. บริษทัมุ่งเน้นลงทุนในโครงการท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เป็นโครงการ 

ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัคู่สัญญาท่ีน่าเช่ือถือ มีประโยชน์ต่อสังคม และการพฒันาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงมุ่งเน้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (renewable energy)  

ท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญเป็นหลกัคือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า โดยจะลงทุนในภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นหลกั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมองหาโอกาสลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนดว้ย 

2. บริษทัยงัไม่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เน่ืองจากกฎระเบียบและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยงัไม่พร้อม  

โดยบริษทัยงัคงศึกษา เตรียมการ และจับตาดูอย่างใกล้ชิด และไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัจากสถานการณ์ 

COVID-19 ดงัท่ีไดช้ี้แจงในระเบียบวาระท่ี 2 

3. ความผนัผวนของสภาพอากาศและปริมาณนํ้ ามีทั้งขึ้นและลง โดยจากสถิติในอดีต สถาณการณ์แลง้จะไม่เกิดต่อเน่ือง 

เป็นระยะเวลานาน แต่จะมีปีท่ีแลง้ และปีท่ีมีนํ้ ามากสลบักนัไป โดยบริษทัมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และการติดตาม

สภาวะอากาศอย่างใกลชิ้ดโดยผูเ้ช่ียวชาญ และมีการบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงินให้มีเพียงพอสําหรับรองรับ

สถานการณ์ภยัแลง้ในกรณีท่ีจาํเป็น 

4. โรงไฟฟ้าของบริษทัท่ีอยู่ใน สปป. ลาว มี 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ซ่ึงขายไฟฟ้าทั้งหมดให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ไซยะบุรี ซ่ึงขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย และขายไฟฟ้าเพียงส่วนน้อยให้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวประมาณร้อยละ 2 ดงันั้นปัญหาสภาพคล่อง

ของ สปป.ลาว จึงส่งผลกระทบเพียงเลก็นอ้ยต่อบริษทั  

 

 

  


