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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม 
เมื่อเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้   1,094  ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
2,857,549,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6099 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการ / ประธานท่ีประชมุฯ 
2. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
 

5. นายสมบรูณ์  อาหนุยั   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
6. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบรรษัทภิบาล 
  

7. คณุอมรศกัดิ ์นพรัมภา กรรมการอิสระ 
8. พลอากาศเอกชยันนัท์   ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

9. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสีย่งก าหนด /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  / กรรมการบรรษัทภิบาล 

10. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

  
             

กรรมการที่ลาประชุม 
1. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ง (ติดภารกิจราชการ) 
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รวมกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 10 คนจากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุฯ เทา่กบั
ร้อยละ 90.91 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจ านวน 11 โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเข้า
ร่วมประชมุครบทกุคณะ 
 
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1.  ตวัแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
2.  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จ ากดั 
3.  เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน์ แอสเซ็ท ท าหน้าที่ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยระบบ bar-code และดแูลระบบ E-Voting 
4.  นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าทีเ่ลขาฯ ท่ีประชมุ 
5.  นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หวัหน้าสายงานบญัชีและการเงิน  
6.  นางสาวออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม  
เลขาฯ ท่ีประชมุชีแ้จงข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงันี ้ 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการแจ้งหนงัสอืเชิญประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัสง่ทางไปรษณีย์ โดยได้สง่ลว่งหน้า 21 วนั ก่อนการประชมุ  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืเชิญประชมุฯ ในหนงัสอืพิมพ์ 
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอยีดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท 30 วนั ก่อนวนัประชมุโดยประกาศผา่นระบบ

อิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นให้ส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอรายช่ือ
บคุคลที่เห็นว่า มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคดัเลือก เป็นกรรมการ ระหว่างวนัที่ 28 กนัยายน 2560  – 31 
ธันวาคม 2560 ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการ เข้ามาให้
บริษัทฯ พิจารณา   
 

 บริษัทฯ ก าหนดวนัดงัตอ่ไปนี ้
1) ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และมีสทิธิรับ

เงินปันผล กรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ และ  
มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  17,686 ราย รวมจ านวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น 
แบง่เป็นผู้ ถือหุ้น - สญัชาติไทย  17,555 ราย  รวมจ านวนหุ้น 2,442,777,881 หุ้น (65.49%)  

- ตา่งชาติ             131 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,287,222,119 หุ้น (34.51%) 
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 ระเบียบวาระการประชมุ / วิธีการออกเสยีงลงคะแนน (บริษัทฯได้แจกเอกสารชีแ้จงการออกเสยีงลงคะแนน การนบั
คะแนนเสยีง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง ณ จดุลงทะเบียน แล้ว) 
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่เสยีงลงคะแนน การลงคะแนนเสยีงจะต้องลงคะแนนเทา่ที่มีสทิธิออก

เสยีง ยกเว้นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ซึง่สามารถแตกเสยีงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกวา่แตไ่มเ่กินจ านวน
หุ้นท่ีถืออยู ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการ กรณีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงชีข้าด 

2) บริษัทฯ ริเร่ิม ระบบ E-Voting  - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่ไมส่ามารถเข้า
ร่วมการประชมุ ให้ได้รับชมการถา่ยทอดสดของการประชมุผู้ ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมลูน าเสนอในรูปแบบ
มลัติมีเดียตา่งๆ ของบริษัทฯ การดคูะแนนโหวตของแตล่ะวาระของที่ได้ลงคะแนนในบตัรโหวต และได้บนัทกึใน
ระบบ bar-code รวมทัง้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นสง่เข้าร่วม
ประชมุ เพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้การออกเสยีงลงคะแนน ยงัคง
ด าเนินตามหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  

3) การลงคะแนนเสยีงให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีพนกังานบริษัทฯ แจกให้ โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง ใน
บตัรลงคะแนน และสง่มอบให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ การท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง (ยกเว้น Custodian) หรือ
ลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามข้อ 1) ข้างต้น หรือขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั (การแก้ไขคะแนนเสยีง ให้ขีดฆา่
ของเดมิและลงช่ือก ากบัทกุครัง้) ถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนน ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีง
ลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจ้ง 

5) ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ ได้บนัทกึการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุโดยไมต้่องออกเสยีงลงคะแนนอีก 

6) ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทใช้ Barcode ในการนบัคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทัง้หมด และบริษัท
จะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” เพื่อหกัจากคะแนนทัง้หมด  ยกเว้น วาระท่ี 8 
เลอืกตัง้กรรมการบริษัท ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยบริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนทกุใบ ตามล าดบัคือ “ไมเ่ห็นด้วย”  “งดออกเสยีง” และ “เห็นด้วย” ตามล าดบั    

7) วาระท่ีไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน/งดออกเสยีง ถือเป็นมติเอกฉนัท์ 
8) การพิจารณาวาระการประชมุ จะพิจารณาวาระที ่1 ถึง วาระที่ 9 โดยเมื่อเสร็จสิน้การพิจารณาแตล่ะวาระ ประธานฯ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ และจะขอให้ที่ประชมุออกเสยีง และรวบรวมคะแนนไว้
ก่อน และเลขานกุารฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสยีงตอ่ไป ผลคะแนนเสยีงที่นบัได้ จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 
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มตแิตล่ะวาระ 

วาระ ต้องผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียง 

วาระท่ี 1 :  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
                 ประจ าปี2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

เสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 

วาระท่ี 2 :  เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
                 ส าหรับปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ 

วาระเพือ่ทราบ  
ไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 3 :  เพื่อพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่  
                 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
                 รับอนญุาตแล้ว 

เสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 4 :  พิจารณาการยกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท  
                 ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นปี 2560 

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 
                 ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 6 :  พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2560 

เสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 

วาระท่ี 7 :  พิจารณาและอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
                 ส าหรับปี 2561 

เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 8 :  พิจารณาและอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออก 
                 ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 

เสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 

วาระท่ี 9 :  พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
                 ส าหรับรอบระยะเวลา บญัชีประจ าปี 2561 และ 
                 ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 

เสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 
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 เลขาฯ ท่ีประชมุได้ แนะน าประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คณุสมใจนกึ  เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท  และประธานในที่ประชมุฯ 

2. คณุสมโภชน์ อาหนุยั 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

3. คณุอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. คณุวฒุเิลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. คณุสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

6. คณุสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

7.     คณุอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

8. พล.อ.อ.ชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง /   
กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. คณุชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

10. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการก าหนด /   
กรรมการบรรษัทภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16  ถนนรัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   หน้า 6/39 
 

 เลขาฯ ท่ีประชมุได้แจ้งบคุคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชี 2559 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั 
2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จ ากดั  
3) บริษัท Online Asset  จ ากดั จดัท าระบบ E-voting และท าการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบั

และประกาศคะแนนเสยีงร่วมกบั เจ้าหน้าที่ของบริษัท; และ 
4) นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพกิลุ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าทีเ่ป็น เลขาฯ ในท่ีประชมุ 

 
 เลขาฯ ประกาศ จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ (เมื่อเร่ิมประชมุ) รวมทัง้สิน้ 1,094 ราย 

รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,857,549,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6099 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 3,730,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ก าหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) (ไมน้่อยกวา่ 1,244 ล้านหุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย 
ได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น เป็นพยาน ในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระโดยนายพีรณฐั ลหีไพบลูย์สกลุ 
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,300 หุ้น อาสาเป็นพยานในการนบัคะแนน 

 

 เลขาฯ ที่ประชมุ เรียนเชิญ นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและเปิดการประชมุฯ  

 
ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ที่ประชมุฯ) โดยเร่ิมการพิจารณาวาระ
ตา่งๆ ดงันี ้
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วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 เมษายน 2560 

 
ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด  
เลขาฯ ที่ประชมุ แจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 บริษัทฯ ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ให้ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
 คณะกรรมการจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงาน การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามส าเนาที่สง่เป็น

เอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงข้อคดิเห็นเพิม่เติม  
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี ้
 
                สรุปผลการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                 38 ราย      รวม      26,755,900 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                          1,132 ราย     รวม 2,884,305,208 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,881,767,108 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 - 
รวม 2,881,767,108 100.0000 
งดออกเสยีง 2,538,100 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,884,305,208 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยสว่นใหญ่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  
ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 2  เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของ

บริษัทฯ 
  

หมายเหต ุ :  รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบของ ซีดีรอม (CD-ROM) ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 
 
ในวาระนี ้ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ, 
รายงานของคณะกรรมการส าหรับปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  โดยนางสาวออมสิน ศิริ ได้รายงานต่อที่
ประชมุฯ ดงันี ้
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี ้ 

 ไบโอดีเซลน า้มนัB100กลเีซอรีน 
 โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนแสงอาทิตย์ และ ลม 
 แบตเตอร่ี 
 สถานีชาร์จไฟฟา้ 
 รถยนต์ไฟฟา้ 

 
 ธุรกิจไบโอดีเซล 
 

 
 

กระทรวงพลังงานประกาศอัตราการผสม B100 ในปี 2560 ดังนี ้
 1 ม.ค.-7 พ.ค. อตัรา 5% 
 8 พ.ค.-31 ธ.ค. อตัรา 7% 
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 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน 

 
 
การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
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ในปี 2560 บริษัทผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ครบ 4 โครงการ รวมก าลงัการผลติรวม  
278 MWh และโรงไฟฟา้พลงังานลม 3 โครงการ ก าลงัการผลติรวม 126 MWh เร่ิมทยอย  COD ดงันี ้

 HKH 1 ขนาด 36 MWh เร่ิม COD วนัที่ 3 มี.ค. 60 
 HKH 2 ขนาด 45 MWh เร่ิม COD วนัที่ 10 มิ.ย. 60 
 HKH 3 ขนาด 45 MWh เร่ิม COD วนัที่ 23 มิ.ย. 60 

 
โครงการหนุมาน ขนาดก าลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ 

           
 

 งบประมาณการก่อสร้างของโครงการ 20,000 ล้านบาท 
 ความคืบหน้าโครงการ : อยูร่ะหวา่งการติดตัง้เสากงัหนัลมชดุแรก 
 ก าหนดการที่คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

 
 ธุรกิจแบตเตอร่ี : Amita Technologies Inc. 
บริษัทฯ   เข้าลงทุนในบริษัท Amita Technologies Inc. ประเทศไต้หวัน 

 ธ.ค. 2559 => 35.20% โดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 
 พ.ย. 2560 => 50.69% โดยการซือ้จากผู้ ถือหุ้นเดิม 
 เม.ย. 2561 => 69.99% โดยการสมคัรใจท า Tender Offer 

ข้อมูลโดยสังเขป 
ก่อตัง้ปี ค.ศ. 2000  
ผลติภณัฑ์ที่ส าคญั : High Power Battery ส าหรับ EV, E-Scooter, โรงไฟฟา้  
OEM (Original Equipment Manufacturer)   
PDCA- Post Dry Cell Battery 
สร้างโรงงานผลติแบตเตอร่ีให้กบั GRABAT (Guolian Automotive Power Battery Research Institute) เพื่อผลติแบตเตอร่ี
ส าหรับปอ้นโรงงาน EV ในจีน  Phase 1 : 250 MWh  /  Phase 2 : 2 GWh  
 
ก าลังการผลิตปัจจุบันของ AMITA :  500 MWh ตอ่ปี 
ฐานลูกค้าที่ส าคัญ  ยโุรป (EV), ญ่ีปุ่ น (โรงไฟฟา้) , จีน (Turnkey ESS Factory) , ไต้หวนั (E-Scooter / E-Bike / E-Bus) 
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ความคืบหน้าโครงการโรงงานผลิตแบตเตอร่ีเฟสที่  1 

 
ความคืบหน้าที่ส าคัญ 

 สัง่ซือ้เคร่ืองจกัร Coater Machine จาก Toray แล้ว 
 ยื่นขอรับการสง่เสริมจาก BOI และ EEC แล้ว  
 การออกแบบแล้วเสร็จ อยูร่ะหวา่งเตรียมการก่อนเร่ิมก่อสร้าง 
 อยูร่ะหวา่งสรุปรายละเอียดการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนพร้อมติดตัง้แบตเตอร่ี ในประเทศเพื่อนบ้าน 
 น าแบตเตอร่ีขนาด 700 KWh ที่ผลติโดย Amita มาติดตัง้เพื่อวจิยัและเก็บข้อมลู ณ โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ จ.

ล าปาง 
เปรียบเทียบโรงงานแบตเตอร่ี 50 GWh 

Tesla Gigafactory  โรงงานแบตเตอร่ีของ EA (เฟสที่ 1 
 ก าลงัการผลติ 35 GWh ตอ่ปี  
 มลูคา่การลงทนุรวม 5,000 ล้าน US$  
หรือประมาณ 4,500 ล้านบาท/ 1 GWh 

 ผลติโดยใช้ระบบอตัโนมตัิแตย่งัใช้คนงาน 6,500 คน 

 ก าลงัการผลติเฟสที่ 1 = 1 GWh   
 ก าลงัการผลติรวมของโครงการ 50 GWh ตอ่ปี  
 มลูคา่การลงทนุรวม 100,000 ล้านบาท  
หรือ 2,000 ล้านบาท/ 1 GWh 

 ผลติโดยใช้ระบบอตัโนมตัิและใช้คนงานเพียง 1 ตอ่ 1,000 ตารางเมตร 
 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทาง ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 

                    
   ที่มา : สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
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• สถานีชาร์จไฟฟ้า รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 1,000 แห่งทั่วประเทศ  :  โดย บริษัท พลงังานมหานคร จ ากดั  

(EA ถือหุ้นร้อยละ 66.67) 
• วิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึน้โดยทีมงาน EA : คา่ใช้จ่ายวิจยัและพฒันาในปี 2560 = 11.21 ล้านบาท 
• ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาในปี 2560 = 11.21 ล้านบาท 
• รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ  (Full EV : Prototype) ของคนไทย 
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ผลิตภณัฑ์ใหม่ Oleochemicals  : Green Diesel and PCM 
 Green Diesel หรือ Bio Hydrogenated Diesel (BHD) : ผลติภณัฑ์ขัน้สงูของกลุม่ไบโอดีเซล ที่ผลติจากน า้มนัปาล์มดิบ  

มีคณุสมบตัิเทียบเทา่น า้มนัดีเซล แตม่ีคณุสมบตัิที่ดีกวา่ในด้านความสะอาด ประสทิธิภาพ และต้นทนุการผลติ 
 Phase Change Material (PCM) : ผลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบตัิในการควบคมุอณุหภมูิให้อยูใ่นระดบัที่ก าหนด โดยการดดูซบั

ความร้อนไว้ หรือ คลายความร้อนออกมา ซึง่เหมาะกบัการน ามาใช้กบัวสัดกุ่อสร้าง อาคาร สิง่ทอ เป็นต้น 
 
รางวัลและความส าเร็จ 
 Thailand Top Company Awards 2017 : Top Business Strategy Award จดัโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกบั

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จากการที่ มีผลงานโดดเดน่ เป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยทุธ์ธุรกิจ  
 Outstanding Investor Relation Awards 2017 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร  
 Outstanding Investor Relation Awards 2017 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร  
 Thailand Top Company Awards 2018 : Top Energy Company จดัโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย จากการที่มีอตัราการเติบโตของรายได้และก าไรสงูจนลา่สดุ มีรายได้สงูเป็นอนัดบัที่ 588 ของประเทศ 
 Fastest Growing Renewable Energy Company – Thailand 2017 จดัโดย International Finance Magazine ประเทศ

สงิคโปร์ จากการที่บริษัทมีการเติบโตอยา่งโดดเดน่ และสร้างผลประกอบการได้เป็นเยี่ยม 
 Fastest Growing Renewable Energy Company – Thailand 2017 จดัโดย International Finance Magazine ประเทศ

สงิคโปร์จากการที่บริษัทมีการเติบโตอยา่งโดดเดน่ และสร้างผลประกอบการได้เป็นเยี่ยม 
 
กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ก าหนดแนวปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตเป็นลายลกัษณ์ อกัษร และน ามาใช้ในระดบัตัง้แต ่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน 
 อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมแผนงานเพื่อให้ครอบคลมุบริษัทในเครือที่จดัตัง้ใหมจ่ากการขยายธุรกิจ 
กิจกรรม CSR  
บริษัทฯ สร้างงานให้ชุมชนรอบข้างโครงการของบริษัทฯ และพืชผกัออแกนนิค แนะน า / ส่งเสริมการปลกูพืชผกัปลอดสารพิษ 
และส่งเสริมเกษตรกร ให้ลดการใช้สารพิษ ทดลองปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เป็นตวัอย่าง แนะแนวทางการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร ตอ่ชมุชนที่อยูร่อบโรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทฯ 
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รายได้รวม ปี 2560 = 11,673 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 

 
 
รายได้ธุรกิจไบโอดีเซล 4,486 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 

 
 รายได้รวมลดลง แม้วา่ปริมาณการขายทัง้ไบโอดีเซลและกลเีซอรีนจะปรับเพิ่มขึน้ 
 สาเหตหุลกัมาจากปัจจยัด้านราคาขายไบโอดีเซล ที่ปรับลดลงกวา่ร้อยละ 22 ซึง่เป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด 

 

 2559 2560 เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง 

น า้มนัไบโอดีเซล 
 ปริมาณ (ล้านลติร) 
 ราคาเฉลีย่ตอ่หนว่ย 

 
152 
31 

 
174 
24 

 
+22 
-7 

 
+15% 
-22% 

กลเีซอรีน  
 ปริมาณ (ล้านตนั) 
 ราคาเฉลีย่ตอ่หนว่ย 

 
10 
16 

 
12 
22 

 
+2 
+6 

 
+13% 
+40% 
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รายได้ธุรกิจไฟฟ้า 7,093 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 

 
 โรงไฟฟา้พลงังานลม โครงการหาดกงัหนั เร่ิม COD ในไตรมาสที่ 1 และ 2 
 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ จ.พิษณโุลก ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้เต็มปีในปี 2560 (เร่ิม COD 1 เม.ย. 2559) 

 2559 2560 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนหนว่ยไฟฟา้ (ล้านหนว่ย) 
 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟา้พลงังานลม 

 
566 

- 

 
619 
179 

 
+53 
+179 

 
+9% 

+100% 

รวมจ านวนไฟฟา้ (ล้านหนว่ย) 566 798 +232 +41% 

 
ก าไรขัน้ต้น 5,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 

           
 2559 2560 ค าอธิบาย 

ธุรกิจไบโอดีเซล 8% 5% • ราคาขายน า้มนัไบโอดีเซลลดลง ตามราคาวตัถดุิบ 
• สว่นลดจากการซือ้น า้มนัปาล์มดิบลดลง 

ธุรกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน 
 แสงอาทิตย์ 
 ลม 

 
79% 

 
78% 
61% 

 
• Adder ของโรงไฟฟา้พลงังานลม น้อยกวา่แสงอาทิตย์ 

รวม 46% 48%  
 
 
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ และ ก าไรสุทธิ ปี 2560 
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 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวนรวม 608 ล้านบาท รายการที่มีนยัส าคญั คือ คา่ธรรมเนียมในการปรับโครงสร้างทาง

การเงิน ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว จ านวนประมาณ 115 ล้านบาท 
 ต้นทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้จากการเร่ิมผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานลม โครงการหาดกงัหนั 

 
รายได้รวม และ ก าไรสุทธิ 

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
          หน่วย : ล้านบาท 

  ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเงินสด 10% 4,506 2,673 
+467 

เงินฝากสถาบนัท่ีใช้เป็นหลกัประกนั  - 1,366 

ลกูหนีก้ารค้า 4% 1,707 1,319 +388 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ 2% 809 774 +35 

เงินฝากทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั -% 101 424 (323) 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
          หน่วย : ล้านบาท 

  ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและร่วมค้า 2% 920 686 +234 

ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์-สทุธิ 79% 35,219 33,485 +1,734 

สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 2% 977 666 +311 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 1% 291 114 +177 

รวมสินทรัพย์ทัง้หมด 100% 44,530 41,507 +3,032 
  
หนีส้ินและส่วนผู้ถอืหุ้น 

                                 หน่วย : ล้านบาท 

  ปี2560 ปี2559 เปลี่ยนแปลง 

เงินกู้ ระยะสัน้ 3% 882 946 (64) 

เจ้าหนีก้ารค้า 3% 756 556 +200 

เงินกู้ ระยะยาวที่ครบก าหนดช าระใน 1ปี 1% 430 1,644 (1,214) 

หนีสนิหมนุเวียนอื่นๆ 2% 519 392 +127 

เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 61% 18,389 17,789 +600 

หุ้นกู้-สทุธิ 27% 7,994 7,991 +3 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ 3% 816 801 +16 

รวมหนีส้ินทัง้หมด 100% 29,786 30,118 (332) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  14,744 11,389 +3,355 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  44,530 41,507 +3,032 
 
หนีส้ินรวม , ส่วนของผู้ถอืหุ้น , อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ = 27,695 ล้านบาท 
 
 

      
 
 ในปี 2560 บริษัทได้ปรับเง่ือนไขส าคญัในสญัญาเงินกู้ ระยะยาวมลูค่าประมาณ 18,389 ลบ. ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

จาก 3.78-4.23% เป็น อตัราคงที่ 3.3-4.37 % ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ได้ 463 ลบ. และปรับเงินไขการช าระคืนและ
ยกเลิกการจ านอง/การจ าน าสินทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน ทัง้นีเ้พื่อเตรียมกระแสเงินสดไว้ใช้ส าหรับลงทุนใน
โครงการใหมต่า่งๆ 

 ทริสเรทติง้เพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรของ EA จากระดบั “BBB+” เป็นระดบั “A-” สะท้อนถึงกระแสเงินที่มีขนาดใหญ่มากขึน้
จากธุรกิจผลติพลงังานไฟฟา้ของบริษัท และการปรับตวัที่ดีขึน้ของสถานะทางการเงิน 

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และมีผู้ซกัถามดงัตอ่ไปนี ้
• นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมาด าเนนิไปได้ด้วยดีมาตลอด

และโครงการตา่งๆ ในอนาคตก็เป็นโครงการท่ีมคีณุคา่ และเป็นประโยชน์ สิง่เหลา่นี ้ควรสะท้อนในราคาหุ้น  ทัง้นี ้หาก
เป็นไปตามสภาพโดยปกติของตลาด ตนมีความเห็นวา่ ราคาไมค่วรจะลดลงมาก จึงขอค าอธิบาย  
ตอบข้อซกัถาม ประธานฯ เสนอตอ่ที่ประชมุฯ วา่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพิจารณาวาระตา่งๆ จึงเสนอท่ีจะให้ 
ผู้บริหารตอบข้อซกัถามเร่ืองดงักลา่วในเมื่อได้พจิารณาวาระตา่งๆ ครบถ้วนแล้ว 
 
   วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี2560 และรายงานประจ าปี2560 ของบริษัทฯ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ดงันี ้ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                 40 ราย      รวม        3,712,519 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                          1,172 ราย     รวม 2,888,017,727 หุ้น 

 

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 รวมทัง้รายงาน 
ประจ าปี 2560  ของบริษัทฯ  
 

 882  
 430  

 7,994 
29% 

 18,389 
66 %  

 -
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 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 30,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาว 

หุ้นกู้  

สว่นที่หมนุเวียน 

ระยะสัน้ 

ม.ค. – ธ.ค.    
2561 
5% 

ปี 2562-
2564 
29% 

ธ.ค. 2563  
เป็นต้นไป 

66% 

ส่วนประกอบหนีส้นิ ก าหนดการช าระคืนภาระหนีเ้งินต้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  

ในวาระนี ้ประธานฯ เชิญ นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หวัหน้าสายงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานและตวัเลข ที่ส าคญั
ทางการเงินของงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้ 
 
 รายงานของผู้สอบบัญช ีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 ผู้สอบบญัชีเสนอรายงานแบบไมม่ีเง่ือนไข และ มีการจดัท าถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบ
บญัชีปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560) 
 

 ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2560 
(งบเฉพาะ) 

ปี 2560 
(งบรวม) 

ปี 2559 
(งบรวม) 

เปลี่ยนแปลง 
(งบรวม) 

สนิทรัพย์รวม 22,738 44,530 41,507 +3,032 +7% 

หนีส้นิรวม 9,761 29,786 30,118 -332 -1% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 12,977 14,744 11,389 +3,355 +29% 

รายได้รวมทัง้หมด 8,986 11,673 10,439 +1,234 +12% 

ก าไรสทุธิ 4,015 3,817 3,252 +565 +17% 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 1.08 1.02 0.87 +0.15 +17% 
 
 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และ ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 และ คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 วนัท่ี วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่มคีวามถกูต้องพอเพียง จึงขอน าเสนอตอ่
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560  
ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และ ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 วนัท่ี  
28 กมุภาพนัธ์ 2561 และ คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 วนัท่ี วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่มคีวามถกูต้องพอเพียง จึงขอน าเสนอตอ่
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                    3 ราย      รวม                7,900 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              1,175 ราย     รวม  2,888,025,627 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,885,250,827 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 5,500 0.0002 
รวม 2,885,256,327 100.0000 
งดออกเสยีง 2,769,300 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,888,025,627 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  ตามที่
ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2560 

 
ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
หลักการและเหตุผล 
• ตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิการออกหุ้นกู้มลูคา่ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 

2560 เพื่อใช้ส าหรับ Refinance โครงการ Solar ล าปาง, โครงการ Solar พิษณโุลก โครงการ Wind หาดกงัหนั และเป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ นัน้ 

• แตเ่นื่องด้วยทางบริษัทฯ ได้ท าการเจรจากบัสถาบนัการเงินเดิมของ  ทัง้ 3 โครงการด้วยวิธีการแก้ไขปรับเปลีย่นเง่ือนไข
สญัญาเงินกู้  (Amendment Agreement) กบัทางสถาบนัการเงินเดิมแทนการออกหุ้นกู้  โดยที่บริษัทฯ สามารถลดอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้  โดยวิธีดงักลา่วได้ ประมาณ 0.45% เมื่อเทียบกบัวิธีการออกหุ้นกู้   

• ดงันัน้ จึงท าให้บริษัทฯ ไมไ่ด้ท าการออกหุ้นกู้ตามที่ได้ขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น ในปีที่ผา่นมา และตามกฎระเบียบข้อบงัคบั
ของ กลต. มติการออกหุ้นกู้จะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาการยกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ปี 2560 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้    2 ราย  รวม   1,100 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้            1,177 ราย  รวม 2,888,026,727 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,885,470,627 99.9115 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 2,556,100 0.0885 
รวม 2,888,026,727 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,888,026,727 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสี่ยงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชมุฯ มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงเห็น 
ด้วยมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 
ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
หลักการและเหตุผล 
• เพื่อใช้ในการด าเนินงานและเป็นเงินทนุสนบัสนนุในการพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ดงันี ้

- ใช้ส าหรับ Refinance คา่กงัหนัลม ของโครงการลมหนมุาน 
- โครงการ New Biodiesel 
- โครงการ Charging Station  
- โครงการ Battery (1st Phase) 
- เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

• การออกหุ้นกู้ เป็นการจดัหาแหลง่เงินกู้ซึง่มต้ีนทนุทางการเงินท่ีต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับการยกระดบั 
Company Rating จาก “BBB+” เป็น “A-” จากบริษัท Tris Rating จ ากดั 

 
สรุปข้อก าหนดหลกัของหุ้นกู้ 
ชนิด หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั) 
สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศ 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเทา่ 
อาย ุ ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
การเสนอขาย คราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลกัษณะหมนุเวียน  (revolving)ให้แก่ประชาชน

ทัว่ไปหรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทนุ  สถาบนัในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนัได้ 
อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดและเง่ือนไขของหุ้นกู้  ณ เวลาที่ออกในคราวนัน้ 
การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษัทมี หรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนก าหนด ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

ตลาดรอง - บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือตลาดรองอื่น 
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อ านาจก าหนด และรายละเอียดอื่นๆ 
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ านาจให้ลงนามมีอ านาจ ดงันี ้
1. ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงราคาวิธีการและระยะเวลา
เสนอขายและจดัสรร  

2. แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนั การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก
หลกัทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์และ/หรือบคุคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณี
อื่นใดตามที่เห็นควร (ถ้ามี) 

3. น าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market  Association) หรือตลาดรอง
อื่นได้ตามความเหมาะสม  ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใด กับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญาและ /หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลกัฐานกับ
ส านกังานก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใด ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจนด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามที่เห็นควร  

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                   4 ราย      รวม                7,910 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              1,181 ราย     รวม  2,888,034,637 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,875,148,648 99.5538 
ไมเ่ห็นด้วย 10,329,889 0.3577 
งดออกเสยีง 2,556,100 0.0885 
รวม 2,888,034,637 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,888,034,637 100.0000 

                     วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วย  
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 

 
ประธานฯ เชิญ คณุบวร เพียรพงศ์พาณิชย์ หวัหน้าสายงานบญัชีและการเงิน รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
 
นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้และหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและ  ข้อก าหนดใน
สญัญาตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ ากดั ทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
• เนื่องจากบริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวนไมน้่อยกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด ดงันัน้ จึงไมไ่ด้จดัสรรส ารองตาม

กฎหมายเพิ่มอีก 
• คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สบิสตางค์) โดยจา่ย

จากก าไรสะสมส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้รับสง่เสริมการลงทนุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 746 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.58 
ของก าไรสทุธิ 
 

ข้อมูลพิจารณาและเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล  

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
(ปรับปรุง) ก าไรสะสม ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ล้านบาท) 8,885.70  5,429.90 3,699.50 

ก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 4,015.40 2,103.40 2,297.97 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 1.08 0.56 0.62 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.20 0.15 0.10 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 746.00 559.50 373.00 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิของบริษัท  18.58% 26.60% 16.23% 
 

คณะกรรมการบริษัท อนมุตัิก าหนดวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) และ ก าหนดจา่ยเงินปัน
ผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้ 
• ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่การจา่ยเงินปันผลวา่ควรจะมีอตัราที่เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการ 

ตอบข้อสกัถาม นายบวร เพียรพงษ์พาณิช หวัหน้าสายงานบญัชีและการเงิน  ชีแ้จงวา่ การพิจารณาจา่ยเงินปันผลจะ
พิจาณาจากกระแสเงินสด และแผนการลงทนุ ดงันัน้ จงึต้องส ารองกนัเงินสดเพื่อลงทนุในกิจการตา่งๆ ในอนาคต โดย
กิจการท่ีลงทนุ จะก่อให้เกิดรายได้และสะท้อนไปท่ีมลูคา่ของหุ้นในอนาคต  
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• ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายอตัราการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ที่ระบใุนนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
ตอบข้อซกัถาม นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ 
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล ก าหนดอตัราการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 และนอกจากนี ้ยงัก าหนดเป็น

ข้อยกเว้นวา่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความจ าเป็น  ข้อก าหนดทางกฎหมาย และความเหมาะสม โดยบริษัทฯ พยายามสร้างสมดล และ
เนื่องจากในปีนี ้บริษัทฯ มีกิจการลงทนุสงู เงินลงทนุสว่นใหญ่เป็นเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่ในด้านของสถาบนัการเงินซึง่
เป็นฝ่ายเจ้าหนี ้จะมองวา่ ในเมือ่มีเงินกู้มาก แตก่ลบัจา่ยเงินปันผล (เงินลงทนุ มาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และเงินกู้
จากสถาบนัการเงิน) บริษัทฯ มกี าไรมากขึน้ ขณะเดยีวกนั บริษัทฯ ก็มีเงินกู้ที่เกิดจากการลงทนุมากขึน้เช่นกนั  อยา่งไรก็ตาม  
ทัง้นี ้หากพิจารณายอดจ านวนเงินปันผลที่จ่ายในปีนี ้มากกวา่ปีทีผ่า่นมา  และหากจะจา่ยเงินปันผลตามที่ผู้ ถือหุ้นถามนัน้ 
อาจสง่ผลให้พจิารณาแนวทางการเพิ่มทนุ หรือมีเงินกู้มากขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และสะท้อนไปท่ีอนัดบัการจดั
เครดิตเรทติง้ สง่ผลให้ต้องจ่ายอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ ซึง่ในภาพรวมจะไมส่ง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในการพิจารณาก าหนดอตัราเงิน
ปันผลนัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความต้องการและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และอื่นๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบแล้ว 
เห็นวา่ อตัราเงินปันผลที่เสนอ เป็นจดุสมดลุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และสามารถท าให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจไปได้อยา่ง
ราบร่ืน ดงันัน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติมและไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เตมิ   
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี2560 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี2560 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                   8 ราย      รวม                9,100 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              1,189 ราย     รวม 2,888,043,737หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,855,901,837 98.9741 
ไมเ่ห็นด้วย 29,603,800 1.0259 
รวม 2,885,505,637 100.0000 
งดออกเสยีง 2,538,100 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,888,043,737 100.0000 

                     วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย มากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชมุฯ อนมุตัิอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี2560 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี2560 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 
ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
 
ประธานฯ เชิญ นายชยัวฒัน์ พงษ์พิศิฎสกลุ ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้
 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์ 

การจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้บคุคลซึง่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ยดึหลกัเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  
ซึง่พิจารณาตามผลการปฏิบตัิงานเป็นรายบคุคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย และแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลออดจนแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกนั 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าคญัได้มีแนวทางการพิจารณาและด าเนินการ 

 
ตอ่จากนัน้ เลขาฯที่ประชมุชีแ้จงรายละเอียด กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าคญัได้มีแนวทางการพิจารณาดงันี ้
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาวา่ คณะกรรมการบริษัทมี

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่บริษัทฯ อยูต่ลอดเวลาของการด ารงต าแหนง่ 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย ก าหนดในลกัษณะของเบีย้ประชมุ โดยจา่ยเฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าร่วมประชมุ 

โดยประมาณเงินงบประมาณดงักลา่วจากแผนการจดัประชมุในแตล่ะปี ที่คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะท าการ
วางแผนงานไว้ลว่งหน้า เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) เงินรางวลัประจ าปี หรือโบนสักรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะท าการประเมิน
ตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะปี ก่อนท าการจ่ายเงินโบนสัดงักลา่ว 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออตัราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2561 เทา่กบั
ปี 2560 ที่ผา่นมา 
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกบัปี 2560 (ปีที่ผา่นมา) มีดงันี ้

รายการ เสนอส าหรับปี 2561 ปี 2560 
 คา่ตอบแทนรายเดือน   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนสั   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ปี ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- กรรมการบริษัท ไมเ่กิน 1,500,000.- บาท/ปี ไมเ่กิน 1,500,000.- บาท/ปี 
 สทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ อื่นๆ 

(ไมร่วมสทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบงัคบั 

ของบริษัทฯ) 

ไมม่ี ไมม่ี 
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รายการ เสนอส าหรับปี 2561 ปี 2560 
 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย   

- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที่ ไม่ได้ รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
• ในการนี ้ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเหน็วา่ เมื่อคณะกรรมการบริษัท สามารถท าก าไรให้บริษัทฯเพิ่มขึน้เป็นเท่ากบั จงึสมควร

ได้รับคา่ตอบแทนที่เพิม่ขึน้เช่นกนั  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุฯ พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี ้      
          สรุปผลการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้       8 ราย  รวม           1,093,100 หุ้น 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีง       5 ราย  รวม   1 ,632,081,502 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                             1,197 ราย  รวม    2,889,136,837 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,322,780,406 99.7866 
ไมเ่ห็นด้วย 2,828,278 0.2134 
งดออกเสยีง 0 - 
รวม 1,325,608,684 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 1,325,608,684 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสี่ยงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ (ไมร่วมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย) 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชมุฯ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ (ไมร่วมผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี)้ ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
ประธานฯ เชิญ หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการสรรหา รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้
 ในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกจากวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) / กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา 

3. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นายสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 
ตอ่จากนัน้ เลขาฯที่ประชมุฯ ได้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
ประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้สรรหาคดัเลอืกและเสนอบคุคลท่ีทรงคณุวฒุิที่มคีณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิ
เหมาะสมที่สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแตก่รณี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2) ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผา่นระบบ 
สือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่
มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ทา่น โดยพิจารณา
จากคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท แล้วเห็นควรเสนอ
แตง่ตัง้กรรมการรายเดิมดงักลา่วข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

 
 ตอ่จากนัน้ ได้แสดงประวตัิของกรรมการบริษัท ทัง้ 4 ทา่น  

เลขาฯ ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิกรณีของการพิจารณาคณุสมบตัขิองนายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ วา่ เนื่องจากนาย
ชยัวฒัน์ เป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 9 ปี แตเ่นื่องจาก ยงัสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระ  จึงเสนอกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อกีวาระ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
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เลขาฯที่ประชมุฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีงที่ได้แจกไปแล้วทัง้ที่ เห็นด้วย  / ไมเ่ห็นด้วย / งดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บตัรคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีละทา่น 
 
ไมม่ีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุฯ พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี ้

                สรุปผลการออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที่ 8  พิจารณาและแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้   2 ราย  รวม   4,000 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้             1,199 ราย  รวม   2,889,140,837 หุ้น 

   1 : นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ (กรรมการรายเดิม)  
มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,770,960,030 95.9946 
ไมเ่ห็นด้วย 115,618,807 4.0054 
รวม 2,886,578,837 100.0000 
งดออกเสยีง 2,562,000 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,889,140,837 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่ับงดออกเสียง) 

 
2. นายชยัวฒัน์พงศ์พศิิษฎ์สกลุ (กรรมการรายเดิม) 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,866,999,637 99.3217 
ไมเ่ห็นด้วย 19,580,300 0.6783 
รวม 2,886,579,937 100.0000 
งดออกเสยีง 1,029,000 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,887,608,937 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 
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3. นายสธุรรม สง่ศิริ (กรรมการรายเดิม)  
มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,885,030,847 99.9463 
ไมเ่ห็นด้วย 1,549,090 0.0537 
รวม 2,886,579,937 100.0000 
งดออกเสยีง 1,029,000 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,887,608,937 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 

 
4. นายสมบรูณ์ อาหนุยั (กรรมการรายเดิม)  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,873,651,437 99.5521 
ไมเ่ห็นด้วย 12,928,500 0.4479 
รวม 2,886,579,937 100.0000 
งดออกเสยีง 1,029,000 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,887,608,937 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชมุฯ มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2561 และก าหนด 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
  

ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้
 

นโยบายการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี :  
 มาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ

ก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี 

 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน : ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณา

คดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลกัการก ากบักิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

ปีที่ผา่นมา โดยค านงึถึงช่ือเสยีงความนา่เช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรองงบ

การเงินได้ทนัเวลาสม ่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ

เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯโดยผา่นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย  

เลขาฯที่ประชมุฯ ชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิดงันี ้
• คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 โดยก าหนด 
ค่าสอบบญัชีรวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / บริษัทย่อย :  6,484,460 บาท)  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  
ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทัง้กลุ่ม และค่าบริการอื่น ๆ  
(Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจ BOI ฉบบัละ 50,000.- บาท และเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ ทัง้นี ้
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ   ทะเบียนเลขที่ 4599  
(เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ 2 ปี ได้แก่ ปี 2559 และ ปี 2560 ) และ /หรือ 

- นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ              ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ / หรือ 
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ                ทะเบียนเลขที่ 7795 

• ผู้สอบบญัชีทกุคนดงักลา่วข้างต้นมีคณุสมบตัิที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ของบริษัทจด

ทะเบียน และไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัท กบัผู้บริหาร 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  
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บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี                  

                           (หนว่ย : บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน 2561 (ปีที่เสนอ) 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

1. คา่สอบบญัชี (Audit Fee) บริษัทฯ 2,327,600 1,920,000 407,600 

2. คา่สอบบญัชี บริษัทย่อย 27 บริษัท 6,484,460 6,088,500 395,960 

3. คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
- คา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ 

 (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

 
50,000 / ฉบบั 

 
50,000 / ฉบบั 

 
- 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุฯ พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบ
วาระนี ้      

         สรุปผลการออกเสยีงลงคะแนน 
วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2560 และ ก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                           1,199 ราย     รวม 2,889,140,837 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,871,433,537 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย 11,500 0.0004 
รวม 2,871,445,037 100.0000 
งดออกเสยีง 17,695,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวมทัง้หมด 2,889,140,837 100.0000 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชมุฯ : ทีป่ระชมุฯ อนมุตัแิตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
บริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 โดยก าหนด คา่สอบบญัชีรวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / 
บริษัทยอ่ย :  6,484,460 บาท)  ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่น ซึง่จะเรียกเก็บตามจริงแตไ่มเ่กินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนียมบริการ
งานสอบบญัชีทัง้กลุม่ และคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก ่การตรวจ BOI ฉบบัละ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามทีก่ลา่วข้างต้น 
 
ประธานฯ แลงตอ่ที่ประชมุฯ วา่ ได้พิจารณาวาระตา่งๆ ตามระเบียบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครบถ้วนแล้ว 
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ในล าดบัถัดไป จะตอบข้อซกัถาม ของผู้ ถือหุ้น คือ  นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ซึ่งสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกับเร่ืองราคาหุ้น  
ในวาระที่ 3 โดยเชิญนายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตอบข้อซกัถาม 
 
เนื่องจากเร่ืองที่ นายสมเกียรต ิ สอบถามเป็นเร่ืองเฉพาะของผู้ ถือหุ้น และการประชมุนี ้ เป็นการประชมุเฉพาะของผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ นายสมโภชน์ จึงสงวนสทิธ์ิขอให้ผู้ที่ร่วมรับฟังค าชีแ้จงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เทา่นัน้ และเชิญผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นๆ 
สอบถาม เพื่อจะได้ตอบข้อสกัถาม ในคราวเดียว 
 
ข้อซกัถาม 
• ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองการขายหุ้นของนายสมบรูณ์ อาหนุยั  
• นาย สพุจน์ เดชะเทศ ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามนโยบายของรัฐบาลที่ออกขา่วงดรับซือ้ไฟฟา้ 5 ปีข้างหน้า ใน 
• ราคาที่ไมต่ ่ากวา่ปัจจบุนั  บริษัทฯ มีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตตอ่ไป 
• ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองกรณีราคาหุ้น EA ลดลงอยา่งรุนแรงในชว่งต้นเดือน มีนาคม 2560 และพบข้อมลูวา่มีกองทนุ

ขนาดใหญ่ของประเทศไทย ขายหุ้นออกในปริมาณที่เยอะมาก ประกอบกบัการประมวลภาพเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้
เป็นล าดบัดงันัน้ จะเป็นไปได้หรือไมว่า่ มีการใช้ข้อมลูภายใน นอกเหนือจากข้อมลูที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทราบ ทัง้นี ้ 
จากการสงัเกตของตนเอง ก่อนทีจ่ะเกิดการขายหุ้นครัง้ใหญ่ ได้มีบทวิเคราะห์ราคาหุ้น EA ในลกัษณะราคา Off-Market 
การออกบทวิเคราะห์ดงักลา่วของผู้วิเคราะห์มเีจตนาอยา่งไร  และสิง่ทีเ่กิดขึน้ตามมาคือ กองทนุขนาดใหญ่ขายหุ้น 
และเมื่อเข้าไปดโูครงสร้างของกองทนุ พบวา่เป็นกองทนุ LTF และ RMF ซึง่โดยทัว่ไป ไมไ่ด้คาดวา่ LTF และ RMF  
ซึง่ไมใ่ช่ Hedge funds หรือ Strategic funds ดงันัน้ หากจะเป็นการปรับพอร์ต เพื่อระมดัระวงั สดัสว่นจึงควรจะอยู ่
ในระดบั 30% เหลอืหุ้นไว้ประมาณ 70% ซึง่กองทนุเองจะต้องระวงัราคาหุ้นอีก 70% ที่เหลอื แตส่ิง่ที่เกิดขึน้คือ ทัง้ LTF 
และ RMF ซึง่เป็นกองทนุที่บริหารกองทนุเพื่อการลงทนุระยะยาว กลบัขายหุ้นจนหมดพอร์ต ซึง่ทราบจากขา่วก็คอื  
114 ล้านหุ้น ล าดบัถดัไปอีกประมาณ 2 อาทิตย์ มีนกัวเิคราะห์ เขียนบทวิเคราะห์วา่ “ใครๆ ก็มีสทิธ์ิทบุหุ้น EA” ดงันัน้
จึงไมแ่นใ่จวา่เป็นการยืนยนัความชอบธรรมในการขายหุ้นครัง้นี ้ ตอ่มาอีก 2 สปัดาห์ กระทรวงพลงังาน ออกขา่ว 
จะงดรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน ในเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึง่เมื่อประมวลเร่ืองทัง้หมด จงึไมแ่นใ่นวา่จะมีลกัษณะ
เข้าขา่ยการการะท าในลกัษณะ insider trading ของกองทนุ ซึง่ตนเป็นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้รับความเสยีหาย ดงันัน้  
จึงขอทราบวา่ จะมีช่องทางใดบ้างเพื่อขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานภาครัฐ ผา่นคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดแูล
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

• ผู้ ถือหุ้น รายหนึง่ แจ้งวา่ได้โทรศพัท์ร้องเรียน และเขยีนเร่ืองร้องเรียนตอ่ กลต เร่ืองกองทนุ บวัหลวงไปแล้ว 
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ตอบข้อซกัถาม  นายสมโภชน์ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ในโอกาสที่ได้ตอบข้อซกัถามสื่อมวลชนที่ผ่านมา ในช่วงที่หุ้น EA มีการซือ้ขายในปริมาณมาก และมีการปรับตัว 

ที่รุนแรง ประกอบกบัได้รับการสอบถามเร่ืองในลกัษณะที่เป็นลบกบับริษัทฯ ดงันัน้ จึงเปิดแถลงข่าว ซึ่งในขณะที่ราคา
หุ้นปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงนัน้ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจอยา่งปกติ โดย ไมไ่ด้มีการด าเนินงานผิดพลาด ซึง่จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างส าคญั ในทางกลบักนั ได้มีข่าวว่า ตนขายหุ้น ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจากการตัง้ Trust 
เพื่อบริหารทรัพย์สินของครอบครัว ซึ่งในเร่ืองดงักล่าว ก.ล.ต. ได้มีหนงัสือแจ้งให้ตนต้องนบัรวมหุ้นที่ถือโดย Trustee 
ตา่งประเทศ เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นที่ตนถือเอง  ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะซือ้หรือขายหุ้น เพียง 1 หุ้น ตนจะต้องรายงาน
ตอ่ ก.ล.ต. และจากกราฟ แสดงให้เป็นวา่ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึง่ตัง้แตบ่ริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และเข้ามาเป็นผู้บริหาร ตนไม่เคยขายหุ้น EA และในทางตรงข้าม ใน

วนัช่วงที่ราคาหุ้น EA ปรับลดลงอย่างมาก และมีข่าวลือ ตนและนายอมร ทรัพย์ทวีกุล จึงตดัสินใจซือ้หุ้นจ านวนหนึ่ง 

และนอกจากนี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ตัง้แตช่่วงก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั ไมม่ีการซือ้ขายหุ้นในปริมาณอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 

ตอ่จากนัน้ นายสมโภชน์ ขอให้นายสมบรูณ์ อาหนุยั ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

- นายสมบรูณ์ ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น วา่ตนซือ้ขายหุ้น ตัง้แตร่าคา 60 บาท  50 บาท ขณะทีย่งัไมป่รับตวัลดลง และตน

ซือ้ขายในจ านวนน้อย ครัง้ละ 50,000 หุ้น / 100,000 หุ้น โดยปัจจบุนั ตนยงัคงซือ้หุ้น EA และได้รายงานการซือ้ขายหุ้น 

ตอ่ ก.ล.ต. ทกุครัง้   
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- นายสมโภชน์ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้ก่อตัง้บริษัทฯ ตนและครอบครัว ไม่ได้ขายหุ้ น EA และเช่ือมั่นว่า 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามแนวโน้มความต้องการของโลก ดงันัน้ จึงไม่มีเหตุผลที่

จะต้องขายหุ้น EA และหากจะพิจารณาว่าขายหุ้น EA ก็ไม่มีเหตผุลสนบัสนนุให้ตนทบุหุ้น EA เมื่อเทียบกบัหุ้นที่ยงัคง

เหลอืในพอร์ต ซึง่มีมลูคา่มากกวา่ ซึง่ได้ไมคุ่ม่เสยี ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นไว้วางใจในการทุม่เทบริหารงานของบริษัทฯ   

หลงัจากที่บริษัทฯ ได้แถลงข่าว แล้ว มีกองทนุบวัหลวงขายหุ้น EA ออกไป และจากข่าวที่ปรากฏ กองทนุบวัหลวงได้

ขายหุ้นออก และทราบวา่ขายหมดพอร์ต เมื่อปรากฏขา่วตามที่ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วข้างต้น  ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้

วา่ ใครซือ้-ขายหุ้น ยกเว้นวา่บริษัทฯ จะขอปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น จากบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งปิดสมุดทะเบียนหุ้นในช่วงที่ราคาหุ้นปรับลดลงอย่างรุนแรง จึงได้ทราบว่า ผู้ ถือหุ้ น 

บางรายขายหุ้นหมด และบางรายขายมากขึน้  

  
ตอบข้อซกัถามของทา่นผู้ ถือหุ้นเร่ืองที่วา่จะมี Insider Trading ตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า

จะมี Insider trading หรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการกองทุนรวม โดยปกติในการจัดการกองทนุ ก่อนที่จะออก

กองทุน จะต้องมีนโยบายการจัดการกองทุน เช่น กองทุนระยะยาว จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทใด อย่างไร  

เป็นระยะเวลาเทา่ไร โดยผู้จดัการกองทนุจะต้องด าเนินการตามนโยบายของกองทนุนัน้  

 

นอกจากนี ้การที่กองทุนระยะยาวให้สมัภาษณ์สื่อว่า การขายหุ้นจนหมดเป็นการปรับพอร์ตตามปกตินัน้  บริษัทฯ  

ไม่สามารถตอบแทนกองทุน ว่าการปรับพอร์ต โดยการขายหุ้นจนหมดในเวลาที่บริษัทฯมีพืน้ฐานที่ดี  หมายความ

อย่างไร  ประกอบกบัการมีบทวิเคราะห์ และประกาศนโยบายงดรับซือ้ไฟฟ้าอีกเป็นเวลา 5 ปี นัน้ ตนเห็นว่าอาจเป็น

เร่ือง co-insident  ซึง่อาจไมม่ีความเก่ียวเนื่องกนั หรือ อาจเป็นขบวนการที่เช่ือมต่อกนั  ซึ่งเกินความสามารถของบริษัทฯ 

ทีจ่ะตรวจสอบ  ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นต้องการทราบมากกวา่นี ้ใครจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบวา่ สง่ที่เกิดขึน้เหลา่นี ้เป็นเหตกุารณ์

ปกติ หรือ ไม่ปกติ ซึ่งตนได้เคยแจ้งในการให้สมัภาษณ์ ไปแล้วว่า บริษัทฯ ไม่มีสามารถในการตรวจสอบ และเป็น

อ านาจหน้าที่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และ ก.ล.ต. ผู้ที่มีสทิธิไปร้องเรียนต่อ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และก.ล.ต. 

ควรจะต้องเป็นผู้ที่เสียหาย ส าหรับบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะร้องเรียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.  หรือเป็น

ผู้ เสียหายจากกรณีนี ้ดงันัน้ จึงเห็นว่า ช่องทางร้องเรียนทางโทรศพัท์ ต่อ ก.ล.ต. ตามที่ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งได้แจ้งข้างต้น

เป็นช่องทางหนึง่หากผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ตนเสยีหาย  

  
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้ น เห็นว่ากรณีดังกล่าว เป็นกรณีไม่ปกติ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

มาตรา 244/3, มาตรา 244/5  ซึง่เก่ียวกบัการซือ้ขายที่ผิดปกติ โดยบญัญตัิไว้วา่ การกระท าที่ซือ้หรือขายหุ้น แล้วท าให้

บคุคลทัว่ไปเข้าใจวา่มีการซือ้ขายหุ้นท่ีผิดปกต ิเกิด panic selling ซึง่เข้าใจวา่เป็นความผิดอาญา ด้วยเช่นกนั อยา่งไรก็

ตามจะต้องมีการร้องเรียน และมีการสบืสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง  
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ส าหรับกองทุนที่ผู้ ถือหุ้นได้กล่าวถึงนัน้ ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มีบทก าหนดการจัดการกองทุนรวม มาตรา 117 – 

มาตรา 132 ซึ่งกองทุน จะต้องได้รับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. และการด าเนินการต้องเนินการอย่างเคร่งครัด และ

ด าเนินการตามนโยบายของกองทนุนัน้ ๆ  ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้น สงสยั หรือประสงค์จะร้องเรียน บริษัทฯ จะเป็นคนกลาง

ประสานงานน าเอกสารการร้องเรียนของผู้ ถือหุ้น เพื่อสง่ให้แก่ ก.ล.ต.เพื่อตรวจสอบ ตอ่ไป 

 

ส าหรับเร่ืองนโยบายรัฐบาลที่จะงดปรับซือ้ไฟฟ้า 5 ปีตามที่ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามนัน้ บริษัทฯ จะมีวิธีการด าเนินงาน

อย่างไรจะเห็นว่า หลงัจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทฯ ลดการพึ่งพาจากรัฐบาล เช่น เร่ืองรถยนต์ไฟฟ้า  

เร่ือง Charging station และเร่ืองแบตเตอร่ี ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่า การเติบโตของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจ

ภายในประเทศอยา่งเดียวไมไ่ด้ ประกอบกบัแนวโน้มของโลก เร่ือง พลงังานทดแทนบวกกบัการกกัเก็บพลงังานเป็นเร่ือง

ที่ท าทัว่โลก ดงันัน้ หากบริษัทฯ สามารถเป็นบริษัทแนวหน้าในอตุสาหกรรมนี ้ตลาดของบริษัทฯ จะเป็นตลาดทัว่โลก 

และประเทศไทยอาจเป็นสว่นหนึง่ของตลาด 

 

ดงันัน้ การที่บริษัทฯ เข้าไป Take over บริษัท Amita ที่ท าอตุสาหกรรม แบตเตอร่ี และ Orio-chemical ที่มีการใช้

เทคโนโลยีสงูและมีตลาดที่มีมลูคา่สงู ท าให้บริษัทฯ กระจายความเสีย่งในการพึง่พิงนโยบายรัฐบาลได้  

 

อยา่งไรก็ตาม หากได้พิจารณาจากขา่วที่เผยแพร่ ในภายหลงั เร่ือง พระราชบญัญตัิปฏิรูปพลงังาน ซึง่ผา่นการพิจารณา

ของ ส.น.ช. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนาม  ซึ่งมีศักดิ์และศรี และอ านาจสูงกว่าระดับนโยบายของรัฐมนตรี  

โดยเนือ้หาของพระราชบัญญัติปฏิรูปพลงังาน ระบุว่าพลงังานทดแทนต้องรับซือ้ต่อไปและต้องซือ้เพิ่ม   และเร่ือง 

การกกัเก็บพลงังาน เป็นเร่ืองส าคญัที่รัฐบาลในอนาคตต้องปฏิบตัิ ซึ่งเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งโดยทัว่ไป

ก่อนออก พ.ร.บ ดงักล่าว คณะกรรมการท างานปฏิรูปอาจจะเดินทางดูงานประเทศต่างๆ ทัว่โลก  และหลงัจากนัน้ 

มีการแถลงขา่วจากทา่นรัฐมนตรีฯ  เร่ืองการปรับแผนปฏิรูปพลงังาน GDP ของประเทศจะลา่ช้าออกไปเนื่องจากต้องให้

สอดคล้องกบัประกาศพระราชบญัญัติปฏิรูปพลงังาน ซึ่งหมายความว่าการปรับแผน GDP ก็น่าจะใส่เร่ืองพลงังาน

ทดแทนเข้าไปเหมือนเดิม  
 

• ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองการสร้างโรงงานผลติแบตเตอร่ีของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)  

 

- นายสมโภชน์ ชีแ้จงวา่ ตามที่ตนเข้าใจ GPSC จะสร้างโรงโรงงานผลิตแบตเตอร่ีขนาด 100 เมกะวตัต์ต่อชัว่โมง ใช้เงิน

ลงทุน 1,500 ล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ใน Phase แรก บริษัทฯ จะสร้างโรงงานผลิตแบตเตอร่ีขนาด 

1,000  เมกะวตัต์ตอ่ชัว่โมง ซึง่จะมีคา่ infrastructure ใช้เงินลงทนุในเบือ้งต้นประมาณ  4,000 ล้านบาท ซึง่หมายความ

วา่ เงินลงทนุตอ่ เมกะวตัต์ตอ่ชัว่โมง บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุท่ีถกูกว่า GPSC, GPSC ก าลงัสร้างแบตเตอร่ี โครงสร้างใหม ่

ซึ่งไม่แน่ในว่าได้ผ่านขบวนการทาง Commercial หรือไม่ ดงันัน้ จึงคาดว่าจะเป็นการสร้างเพื่อการทดลองมากกว่า 

การสร้างเพื่อผลติขาย ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จึงเห็นวา่ บริษัทฯ อยูใ่นสถานะท่ีแขง่ขนัได้ 
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- สว่นเร่ือง Research & Development บริษัทฯ ยงัไม่ได้ก าหนดงบประมาณอย่างชดัเจนว่าจะต้องเป็นสดัสว่นเท่าไหร่
ของรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดวู่ามีผลิตภณัฑ์ใดบ้างที่ควรจะ focus แล้วเงินลงทนุท่ีใสเ่ข้าผลิตภณัฑ์นัน้ โดยจะ
พิจารณาว่า จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ปัจจุบนับริษัทฯ ลงทนุใน  R&D น้อยกว่า 1% ซึ่งสามารถสร้างรถต้นแบบ, บริษัทฯ 
สามารถท าโรงงาน Orio-chemical หรือ PCMเป็นโรงงานแรกของโลก ซึ่งบริษัทฯ ก าลงัด าเนินการจดสิทธิบตัร บริษัทฯ 
ก าลงัด าเนินการท า Charging Station และพฒันา DC Charger  
 
นายสมโภชน์กลา่วต่อไปว่า การขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น ดงันัน้ หน้าที่ของบริษัทฯ คือการท า
โครงการตา่งๆ ให้ส าเร็จ สิง่เหลา่นีจ้ะไปสะท้อนท่ีราคาหุ้น 
 

• นายช านาญ ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม 
1. บริษัท Growat ทีป่ระเทศจีน ด าเนินธุรกิจอะไร 

นายสมโภชน์ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ร่วมทนุที่ EA ลงทนุ41% โดยหลกัๆ จะท าเก่ียวกบัเร่ือง Energy Storage และ
ท าชิน้สว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั รถ EV ซึง่ รถ EV เกิดจาก Amita + Growat   
 

2. ความคืบหน้าโครงการหนมุาน และก าหนดเสร็จ  
นายสมโภชน์ ชีแ้จงวา่ ประมาณ ไตรมาส 3/2561 และ COD ไตรมาส 4/2561 โดยภาพรวมโครงการนีด้ าเนินไป
อยา่งปกติ 
 

3. โครงการแบตเตอร่ี 1,000เมกะวตัต์ตอ่ชัว่โมง Phase 1 จะเสร็จสิน้เมื่อไหร่ 
นายสมโภชน์ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ เร่ิมสัง่ซือ้เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตแล้ว และได้ออกแบบ และคาดว่าภายใน 
ปีหน้า จะสามารถผลติได้ 
 

• ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง Price / Book Value โดยหุ้น EA อยูท่ี่ 9.4 เทา่ ขณะที่ GPSC แค ่2.8 เทา่ 
- นายสมโภชน์ ชีแ้จงดงันี ้ถ้าราคาหุ้น / มลูคา่หุ้นทางบญัชี  ถ้ามลูคา่หุ้นสงู เมื่อเทียบกบัมลูคา่หุ้นทางบญัชี  Price / 

Book Value จะสงู ดงันัน้ การเปรียบเทียบ Book Value  จะต้องพิจารณาคณุภาพของ Book Value วา่สร้างรายได้มาก
นอยอยา่งไร ทัง้นี ้อาจต้องพิจารณาความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดงันัน้ นกัลงทนุจะพิจารณาบริษัทท่ีมี
วิสยัทศัน์ที่ดีกวา่ 

 
• กฤษณา วิศวจีรานนท์  ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมบริษัทฯ ที่มีวิสยัทศัน์ และมีโครงการใหม่ๆ  ท่ีดี โดยเฉพาะ โครงการ

แบตเตอร่ี และมีค าถามเร่ือง แบตเตอร่ี และรถไฟฟา้ อยากทราบแผนการท ารถไฟฟา้อยา่งไร  
- นายสมโภชน์ กลา่วว่า บริษัทฯ จะลงทนุในชิน้สว่นที่เป็น แบตเตอร่ี, motor รวมกบัผู้ประกอบการไทยซึ่งสามารถผลิต

ชิน้ส่วนอื่น และยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออยู่  ดงันัน้ การลงทนุของบริษัทฯ จึงเป็นการลงทนุที่ใช้เงินลงทนุไม่มาก และ  
เป็นการดงึศกัยภาพของบริษัทคนไทยออกมา ดงันัน้ จึงเป็นการท าให้ประเทศไทยผลติรถได้ทัง้คนัโดยคนไทยร่วมมือกนั 
ซึ่งบริษัท ได้จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือ MINE Mobility Research Co., Ltd. และได้สร้างรถ Brand “MINE”MISSION NO 
EMISSION หรือ ภารกิจไร้มลพิษ 
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- นอกจากนี ้แบตเตอร่ี ท่ีใช้กบัโรงไฟฟา้ หรือใช้กบัรถยนต์ ท าแล้วจะขายใครนัน้ แบตเตอร่ีที่ผลิตได้จะมาใช้กบัโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทน และเนื่องจากปัจจุบนั ราคาแบตเตอร่ีลดลงอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีราคาใกล้เคียงกับแหล่ง
พลงังาน ฟอสซิล ซึ่งสิ่งส าคญัคือแบตเตอร่ี ซึ่งถ้าราคาไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก ใกล้เคียงกับราคาไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลงังานฟอสซิล ดงันัน้ พลงังานทางเลือกจะกลายเป็นพลงังานหลกั ซึ่งตลาดใหญ่มาก โดยเฉพาะตลาดอาเซี่ยน 
และที่ส าคญัคืออายุของแบตเตอร่ี จะต้องมีอายุที่ยืนยาว บริษัท Amita เป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอร่ีมานาน 18 ปี  
ดงันัน้บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ บริษัท Amita มีข้อมลูที่สามารถผลติแบตเตอร่ีที่มีอายกุารใช้งานนาน  
 
นอกจากนี ้โรงผลิตแบตเตอร่ีส าหรับโรงไฟฟ้า สามารถผลิตแบตอร่ีส าหรับรถยนต์ได้ แต่ โรงผลิตแบตเตอร่ีส าหรับ
รถยนต์อาจจะผลติแบตเตอร่ีส าหรับโรงไฟฟา้ไมไ่ด้ เนื่องจากรอบการ Charge ของแบตเตอร่ีรถยนต์ มีรอบการ Charge 
ที่รอบน้อยกวา่แบตเตอร่ีส าหรับโรงไฟฟา้  

 
นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา ขออนญุาตประธานฯ กลา่วเสริมวา่การลงทนุในหุ้นวา่ นกัลงทนุ ควรต้องพจิารณาความ
สมเหตสุมผลของผลตอบแทน ซึง่จะสะท้อนกลบัมาในราคาหุ้น โครงการของบริษัทฯ ตา่งๆ ทีด่ าเนินอยูน่ัน้ จะสามารถ
สร้างก าไรตอ่หุ้นมากน้อยเทา่ไหร่ เป็นเร่ืองที่นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณา 

 
• ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองโรงงานแบตเตอร่ี จะตอบสนองเทคโนโลยี ที่พฒันาเปลีย่นแปลงได้หรือไม ่
- นายสมโภชน์ ชีแ้จงวา่ แบตเตอร่ี ประเภทที่บริษัทฯ ก าลงัจะผลิต เป็นแบตเตอร่ี ในระยะกลาง สว่นแบตเตอร่ีที่คาดว่า

จะตอบสนองในระยะยาวก็คือ แบเตอร่ี lithium solid-state  ซึ่ง EA ได้ลงนามกบัสถาบนัวิจยัไต้หวนั ETRI ดงันัน้ การ
สร้างโรงงานแบตเตอร่ีปัจจุบนั สามารถดดัแปลงไปเป็นโรงผลิตแบตเตอร่ีในอนาคตได้เช่นกนั  และโดยเฉพาะจุดเด่น
ของ บริษัท Amita คือเป็นโรงงานที่สามารถ Start up โรงงานผลิตแบตเตอร่ีได้เอง จึงท าให้ไม่มีประเด็นเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
หรือสิทธิบตัร ในการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจากโรงผลิตแบตเตอร่ี lithium เป็น Solid-state เปลี่ยนแปลง 
ไมม่าก ดงันัน้ จึงไมม่ีประเด็นส าหรับบริษัทฯ  

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ทกุทา่น และกลา่วปิด
ประชมุ ณ เวลา 17.00 น. 
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