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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

เลขที ่847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ก่อนการประชุม 
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และแนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และ เลขานกุารบริษัท ดงันี ้ 
1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100) 

1.1 คณุจรีพร จารุกรสกลุ  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                                                      และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.2 คณุวิเศษ  จงูวฒันา  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
1.3 คณุเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  กรรมการ 
1.4 คณุวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ  กรรมการ 
1.5 คณุเวทย์  นชุเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
1.6 คณุเอกชยั ติวตุานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
1.7 คณุพรรณี วรวฒุจิงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                                                      และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1.8 คณุสรุเธียร จกัรธรานนท์ กรรมการ 
1.9 คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน 

2. เลขานกุารบริษัท 
คณุณชัชา  รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท 

3. ผู้สอบบญัชี 
คณุชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

4.    ที่ปรึกษากฎหมาย 
คณุเกษมส ี สกลุชยัสริิวิช ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากดั และ 

                                                                                               ท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชมุ 

ภายหลงัจากการแนะน าบคุคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญคณุจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ กลา่วเปิดการ
ประชมุ 

คณุจรีพร จารุกรสกลุ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุในวนันี ้ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โดย
ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนน และคะแนนเสยีงที่ใช้ในการลงมติแตล่ะวาระการประชมุ 

คณุณชัชา รัตนจิตบรรจง ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน และคะแนนเสยีงที่ใช้ในการลงมติแตล่ะวาระการ
ประชมุ ดงันี ้
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1.  การประชมุจะด าเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม และเมื่อน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระแล้ว จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชมุลงมติออกเสยีงในใบลงคะแนนเมื่อสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

2.  วิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน แบง่เป็น 2 กรณี ได้แก่ 
2.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

(1)  ผู้ ถือหุ้ นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทด าเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสยีง
ในวาระนัน้ๆ  

(2)  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ ไม่ต้องสง่บตัรลงคะแนน บริษัทจะขอถือวา่ ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้
ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นดงักลา่วโปรดสง่ใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าทีท่ี่
บริเวณทางออกเมื่อการประชมุเสร็จสิน้ 

(3)  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสยีงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการโดยการน าโปรแกรม
การลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้ ส าหรับการประชุมในครัง้นี  ้ในการนับ
คะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบตัรเสียหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 

(4)  กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือช่ือ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตาม
จ านวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะนัน้ๆ และจะถือว่าบตัรลงคะแนนเสียงนัน้
เป็นบตัรเสยี 

(5)  ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉนัท์ ทัง้นี ้ระหวา่งที่รอการนบัคะแนน ประธานจะด าเนินการประชมุในวาระตอ่ไป โดยจะแจ้งผล
การลงคะแนนเสยีงของวาระก่อน เมื่อการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 

2.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
การมอบฉนัทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความ
ประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

3.  วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 ส าหรับวาระท่ีไม่มีการออกเสียง ได้แก่ 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 
2560 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ และมีรายละเอียดคะแนนเสยีงในการลงมติแตล่ะวาระการประชมุดงันี ้
3.1  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึง่ ได้แก่  

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี

บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่  
วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 
ซึ่งวาระที่กลา่วมาทัง้หมดนีจ้ะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ
และ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่
เป็นเสยีงชีข้าด 
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3.2  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ได้แก่  
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.3  วาระท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 30 
วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติม 

4.  ในทกุวาระท่ีพิจารณากนัในวนันี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ภายหลงัการชีแ้จง ไม่มีผู้ ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุ
ข้างต้น จึงถือวา่ที่ประชมุเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

คณุจรีพร จารุกรสกลุ ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะมา
จ านวนรวมทัง้สิน้ 806 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,308,838,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.5056 ของหุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม
รายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

- เห็นด้วย            3,309,181,474 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 
- งดออกเสยีง          89,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ชีแ้จงว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทัง้ค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่ไปด้วย ล าดบัที่ 2 รายงานประจ าปี 2560 
ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สว่นรายละเอียดขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิเป็นผู้ ชีแ้จง 
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คณุเผ่าพิทยา สมทุรกลิน ชีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ตามผลการด าเนินงานรายธุรกิจ
ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้  

ธุรกิจน า้ 
บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายและให้บริการน า้ต่อลกูค้าในภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึน้ร้อยละ 22 ซึ่งมี

ปริมาณน า้อยูท่ี่ 100 ล้านลกูบาศก์เมตร รวมทัง้มีการปรับขึน้ราคาขายน า้และการให้บริการ โดยสามารถสรุปได้ดงันี  ้

ประเภทน า้ 

ปริมาณการจ าหน่ายและให้บริการ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 

ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 

ล้านลกูบาศก์เมตร ล้านลกูบาศก์เมตร ร้อยละ 

การจ าหนา่ยน า้เพื่ออตุสาหกรรม 49 43 14 

การจ าหนา่ยน า้ดิบ 17 13 31 

การบริหารจดัการน า้เสยี 34 25 31 

ธุรกิจพลงังาน 
บริษัทได้มีการร่วมทนุกบับริษัทชัน้น าหลายแห่ง ท าให้บริษัทมีก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการลงทนุในโครงการ

โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ตามสญัญาแล้วจ านวน 478.3 เมกะวตัต์ ส าหรับปี 2560 มีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว (COD) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภท
ผู้ผลิต 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ก าลังการผลิต 
ตามสัญญา  
(เมกะวตัต์) 

ก าลังการผลิต 
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น  
(เมกะวตัต์) 

ก าหนดการ
เดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ 

กลัฟ์ วีทีพี พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 32.5 พ.ค. 2560 

กลัฟ์ ทีเอส 
1 

พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 32.5 ก.ค. 2560 

กลัฟ์ ทีเอส 
2 

พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 130.0 32.5 ก.ย. 2560 

กลัฟ์ ทีเอส 
3 

พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 125.0 31.3 พ.ย. 2560 
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ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและพฒันาในสิน้ปี 2560 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภท
ผู้ผลิต 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ก าลังการผลิต 
ตามสัญญา  
(เมกะวตัต์) 

ก าลังการผลิต 
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น  
(เมกะวตัต์) 

ก าหนดการ
เดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ 

กลัฟ์ ทีเอส 
4 

พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 125.0 31.3 ม.ค. 2561 

ดบับลวิเอช
เอ KM.3 
โซลา่ร์ 

พลงังานแสงอาทิตย์ VSPP 100 0.9 0.9 ไตรมาส 2  
2561 

กลัฟ์ เอ็น
แอลแอล 2 

พลงัความร้อนร่วมโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

SPP 25.01 120.0 30.0 ม.ค. 2562 

ชลบรีุ คลนี
เอ็นเนอร์ยี ่

พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 6.9 2.3 2562 

 
จากนัน้ คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ชีแ้จงผลประกอบการทางด้านการเงิน ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้  

 ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขายและการบริการ (ธุรกิจน า้) 1,633.8 1,467.5 11.3 

สว่นแบง่ก าไร และการปันผลรับ (ธุรกิจพลงังาน)  1,995.4 985.0 102.6 

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,639.2 1,663.1 58.7 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,980.9 369.5 436.1 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่กอ่นรวมก าไร (ขาดทนุ)  
จากอตัราแลกเปลีย่น 

1,406.6 363.3 287.2 

 
รายได้จากการขายและการบริการ จากธุรกิจน า้ 

บริษัทมีรายได้ จ านวน 1,633.8 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น ซึ่งเป็นรายได้จากการด าเนินการ จ านวน 1,570.2 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.2 โดยเหตผุลหลกั คือ 

1. การเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน า้ จากปริมาณความต้องการใช้น า้ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากลกูค้าปัจจบุนั
และลกูค้าใหม ่

2. การปรับราคาการจ าหนา่ยและบริการน า้ โดยรวมเพิม่ขึน้ประมาณ ร้อยละ 3 
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โดยรายได้จากการขายและการบริการ สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายได้ 
ปี 2560 ปี 2559 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้การจ าหนา่ยน า้เพื่ออตุสาหกรรม  1,155.2 1,013.0 

รายได้การจ าหนา่ยน า้ดิบ  262.9 196.3 

รายได้การบริหารจดัการน า้เสยี  152.1 108.0 

รายได้อื่นจากธุรกิจน า้ 63.5 150.3 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,633.8 1,467.5 

ทัง้นีส้ าหรับธุรกิจน า้ มีก าไรขัน้ต้น อยู่ที่ร้อยละ 33.1 แต่ส าหรับก าไรขัน้ต้นที่ไมร่วมรายได้อื่นจากธุรกิจน า้ อยู่ที่
ร้อยละ 30.4 

สว่นแบง่ก าไร และการปันผลรับ จากธุรกิจพลงังาน 
บริษัทมีสว่นแบง่ก าไร และการปันผลรับ จ านวน 1,995.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 102.6 โดยสาเหตหุลกั คือ 
1. ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ดีขึน้ โดยภายหลงัจากการหยดุด าเนินการของธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนราย

ใหญ่ (IPP) อยา่ง บริษัท เก็คโค-่วนั จ ากดั ที่กลบัมาด าเนินการ พบวา่มีผลการด าเนินการท่ีดี 
2. มีโรงไฟฟา้ท่ี่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท าให้เร่ิมมีสว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุเข้ามา เช่น โรงไฟฟา้ กลัฟ์ 

วีทีพี, กลัฟ์ ทีเอส 1, กลัฟ์ ทีเอส 2, กลัฟ์ ทีเอส 3 เป็นต้น 
3. อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทสงูขึน้ ท าให้บริษัทมีก าไรจากการแลกเปลีย่น อยูท่ี่จ านวน 574.3 ล้านบาท 
โดยสว่นแบง่ก าไรและเงินปันผลรับจากการลงทนุ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ส่วนแบ่งก าไรและเงนิปันผลรับ 
ปี 2560 ปี 2559 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,361.8 956.3 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  574.3 6.2 

เงินปันผลรับ 59.3 22.5 

ส่วนแบ่งก าไรและเงนิปันผลรับ 1,995.4 985.0 

 
จากรายได้จากการขายและการให้บริการ และสว่นแบง่ก าไรและเงินปันผลรับ ท าให้บริษัทมีรายได้รวมและก าไร

สทุธิ ตามงบการเงินรวม ดงันี ้

งบการเงนิรวม 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 

ร้อยละ (ล้านบาท) (ล้านบาท) ร้อยละ 

รายได้รวม 3,629.2 2,452.5 48.0 

ก าไรสทุธิ 1,980.9 369.4 436.1 

 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจา่ย (EBITDA) ณ สิน้ปี 2560 จ านวน

เทา่กบั 2,639.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัจ านวน 1,633.1 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะท่ีอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงิน
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ได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA Margin) ปรับตวัดีขึน้จากร้อยละ 65.9 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 71.2 ในปี 
2560 

ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ และก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ก่อนรวมก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 1,980.9 ล้านบาท โดยมีอตัราก าไรสทุธิดีขึน้จาก

ร้อยละ14.7 จากปี 2559 มาเป็นร้อยละ 53.5 ในปี 2560 อีกทัง้บริษัทยงัมีก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ก่อนรวมก าไร จากอตัรา
แลกเปลีย่น จ านวน 1,406.6 ล้านบาท ในปี 2560 

ฐานะทางการเงิน 

งบการเงนิรวม ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 21,378 18,652 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 8,801 11,232 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 12,577 7,420 

อตัราสว่นทางการเงิน   

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของ (เทา่) 0.70X 1.51X 

- อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของเจ้าของ (เทา่) 0.58X 1.38X 

- อตัราสว่นก าไรตอ่ผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 19.8 4.2 

- อตัราสว่นก าไรตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9.9 2.4 

จากฐานะทางการเงินข้างต้น บริษัทมีหนีส้ินลดลง สาเหตหุลกัมาจากการคืนช าระหนีใ้ห้แก่สถาบนัทางการเงิน 
โดยการจ าหนา่ยหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในเดือนเมษายน 2560 และการออกหุ้นกู้  ประมาณ 4,000 ล้าน
บาท 

จากนัน้ ประธานฯ กลา่วเสริมในสว่นของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่วา่ ทางบริษัทได้ตะหนกัถึงความส าคญั 
และอยูใ่นระหวา่งการศกึษาข้อมลู โดยคาดวา่จะด าเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ได้ ภายในอีก 2 ปี 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

คณุวิเศษ จงูวฒันา ชีแ้จงวา่ บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับ
รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 
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คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 
รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย) ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรัพย์รวม  21,378,186 18,652,096 

หนีส้นิรวม  8,801,208 11,232,612 

รายได้จากการขายและบริการ  1,633,757 1,467,519 

ก าไรสทุธิ  1,980,916 369,475 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.54 0.16 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31
ธนัวาคม 2560 รายละเอียดตามที่น าเสนอในที่ประชมุ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,303,503,343 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8045 
- ไมเ่ห็นด้วย     6,470,656 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.1954 
- งดออกเสยีง          89,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 
- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบวา่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปีโดยค านงึถึงสถานะ
ทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

โดยในรอบปีบัญชีสิ น้สุด  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิของงบการเ งินรวม  จ านวน 
1,980,915,562 บาท และมีก าไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 
833,464,285 บาท   

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี ดงันี ้

 การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 36,849,110 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  

 การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้น จากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในอตัรา 0.2034 บาทตอ่หุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 778,005,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของก าไรสทุธิส าหรับปี หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร  และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
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โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1. จากอตัราการปันผลข้างต้น เมื่อค านวณแล้ว ท าไมไมถ่ึงร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ตามที่บริษัทแจ้ง 

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามและชีแ้จง 

คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามวา่ อตัราการปันผลค านวณจากก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมายของ
งบการเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล 

ค าถามข้อที่ 2. ส าหรับการลงทนุในโรงไฟฟา้ จดุเดน่ในการลงทนุคือ Defensive stock (หุ้นท่ีมีอตัราผลตอบแทน
สม ่าเสมอ) ดงันัน้มีความเป็นไปได้หรือไม่ ในปีหน้าบริษัทจะสามารถปันผลในอตัราที่สงูขึน้ หรือบริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้
เงินลงทนุ ถ้ามีรบกวนผู้บริหารช่วยชีแ้จงด้วยครับ 

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบค าถามและชีแ้จง  

คุณวิเศษ จูงวฒันา ตอบค าถามว่า แผนการลงทุน 5 ปีของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทมีธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจน า้ 
เพื่อภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจพลงังาน ในการลงทนุในโรงไฟฟา้ ในปี 2560 ที่ผา่นมาบริษัทได้เร่ิมต้นท าธุรกิจประเภทที่ 3 ซึง่
เป็นธุรกิจพลงังานเก่ียวกบัการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ และในอนาคต ช่วง 4 – 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนจะลงทนุธุรกิจน า้ เพื่อ
ภาคอตุสาหกรรมในไทยเพิ่มเติมและในตา่งประเทศด้วย รวมทัง้ธุรกิจพลงังานอย่างการลงทนุในโรงไฟฟ้า บริษัทก็มีแผนการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนเร่ืองการปันผล โดยหลกัการบริษัทจะปันผลให้ได้ตามนโยบาย แต่ในขณะ เดียวกันก็ต้องมี
แผนการลงทนุเพื่อให้บริษัทเติบโต 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ Solar rooftop ที่บริษัทได้ประกาศตาม Road Show 
ว่ามีจ านวนประมาณ 700 กว่าเมกะวตัต์ แต่ในปีทีผ่านมา พบว่าบริษัทประกาศการลงทุนเพียง 10 เมกะวตัต์ ท าไมจึงเป็น
เชน่นัน้ และขอรบกวนผู้บริหารชีแ้จงแผนการด าเนินงาน 

ประธานฯ ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ ส าหรับโครงการ Solar Rooftop บริษัทมีพืน้ท่ีบนหลงัของอาคารของตนเอง 
ประมาณ 2 ล้านกว่าตารางเมตร และมีพืน้ที่ในนิคมอตุสาหกรรมซึง่เป็นหลงัคาของลกูค้าประมาณ 7 ล้านกว่าตารางเมตร ซึ่ง
ปัจจุบนัอยู่ช่วงที่บริษัทก าลงัด าเนินการหลายๆ เร่ืองอยู่ แต่เนื่องจากเป็นแผนการลงทุนซึ่งเป็นความลบัของบริษัท ท าให้ไม่
สามารถแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุได้อย่างชดัเจน โดยโครงการ  Solar Rooftop บริษัทก าลงัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบั Storage 
และให้ Storage Costs ลงต ่ากวา่นี ้เพื่อให้เกิดความคุ้มทนุในการลงทนุ และในขณะเดียวกนัก็ยงัติดกฎระเบียบของราชการใน
บางเร่ือง ซึง่ก าลงัแก้ปัญหาอยู่ 

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โครงการ Solar Rooftop มีการด าเนินการและอยู่ในระหว่างการจัดท า
สัญญาการซือ้ขายไฟอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ในพืน้ที่นิคม
อุตสาหกรรมของบริษัทได้จ านวนมากแล้ว ซึ่งขัน้ตอนการด าเนินงานเก่ียวกับสญัญาที่ต้องการเจรจาต่อรองกับลกูค้า ทาง
ลกูค้าเองต้องใช้เวลาในการพิจารณาเช่นกนั ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศเมื่อมีการลงนามในสญัญาการซือ้ขายไฟแล้ว  

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมว่า เป้าหมายส าหรับปีนีย้งัอยู่ที่  10 เมกะวตัต์หรือมีจะแผนที่เพิ่ม
อยา่งไร 

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ตอบค าถามและชีแ้จงว่า ในแง่ของบริษัทการขออนุมัติงบประมาณในการลงทุนเป็น
งบประมาณที่มีการคาดการณ์และขออนุมัติ เอาไว้ก่อน แต่ในทางปฎิบัติเมื่อมีลูกค้าจะมีการขออนุมัติการลงทุนและ
งบประมาณการลงทนุเพิ่มเติมซึ่งเป้าหมายของฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่ที่  10 เมกะวตัต์ และมีเป้าหมาย 2 ลกัษณะคือ สว่นที่เซ็น
สญัญาแล้ว สามารถก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์และรับรู้รายได้ เป้าหมายอีกสว่นคือ สว่นที่ เซ็นสญัญากบัลกูค้าได้ และหากเกิดขึน้
ในระหวา่งไตรมาสที่ 3 หรือ ไตรมาสที่ 4 การรับรู้รายได้ จะไปเกิดขึน้ในปีถดัไป  
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ในปีที่แล้วที่มีการประเมินต้นทนุของโครงการ Solar Rooftop มีต้นทนุท่ีสงูกวา่นี ้แต่
หลงัจากนัน้บริษัทมีการเปิดประมลูประมาณ 50 เมกะวตัต์ ผลปรากฏว่าค่า EPC Cost ต ่ามาก ท าให้บริษัทสามารถลดราคา
ค่าไฟได้ ลกูค้าสว่นมากจึงให้ความสนใจเป็นจ านวนมากและอยูใ่นระหวา่งการเตรียมเซ็นสญัญาหลายเมกะวตัต์ ทัง้นีส้ าหรับ
หลงัคา 2 ล้านตารางเมตร มีการจัดท าไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่หลงัคารุ่นเก่ายงัไม่ได้ท า เนื่องจากต้องมีการเสริมความแข็งแรง
ให้กบัหลงัคาซึง่ไมม่ีผลตอ่ต้นทนุมากนกั แตต้่องใช้เวลาในการท า เนื่องจากจะไปรบกวนด้านการด าเนินงานของลกูค้า 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในช่วงของไตรมาสที่ 4 จะมีคา่ Admin Cost ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 
10 – 20 ล้านกวา่บาท ถ้าเทียบตามแตไ่ตรมาส ท าไมในไตรมาสที่ 4 จึงมีคา่ Admin Cost สงูกวา่ไตรมาสอื่นๆ 

คณุเผ่าพิทยา สมทุรกลิน ตอบค าถามและชีแ้จงว่า ในสว่นของค่า Admin Cost ที่สงูขึน้ เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่ม
จ านวนของพนกังาน เพื่อรองรับกบัธุรกิจที่จะด าเนินการ ตามโครงสร้างองค์กร มีการจดัตัง้แผนกและหนว่ยธุรกิจตา่งๆเพิ่มขึน้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 รายละเอียดตามที่
น าเสนอในที่ประชมุ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นด้วย             3,310,053,599 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย      0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ           0  
- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**           0 
- บตัรเสยี       0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ**           0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที ่17 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออก
จ านวน 3 ทา่น และตามข้อบงัคบับริษัท กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้จบัสลากกนั สว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

 ทัง้นีบ้ริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 และในปี 2560 กรรมการจบัสลากออก
จากต าแหนง่ไปแล้ว คือ นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ นายเอกชยั ติวตุานนท์ และนางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 

 ดงันัน้ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยวิธีการจบัสลาก 
ส าหรับปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน  กรรมการ 
2.  นายสรุเธียร จกัรธรานนท์  กรรมการ 
3.  นายเวทย์ นชุเจริญ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการ
น าเสนอวาระนี ้

 จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงเสริมวา่ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 
วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท  



  

  - 19 - 
 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้น าเสนอผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้  3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่
การด าเนินงานของบริษัท  

 รวมทัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 3  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ทัง้ 3 
ทา่นดงักลา่ว  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามล าดบั 

มติที่ประชุม  อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
1. แต่งตัง้นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้
- เห็นด้วย            3,304,775,233 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8299 
- ไมเ่ห็นด้วย     5,629,056 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.1700 
- งดออกเสยีง          10,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 
- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**            0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

2. แต่งตัง้นายสรุเธียร จกัรธรานนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,310,404,289 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย          0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 
- งดออกเสยีง          10,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
3. แต่งตัง้นายเวทย์ นุชเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี ้
- เห็นด้วย            3,304,306,833 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.8158 
- ไมเ่ห็นด้วย     6,097,456 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1841 
- งดออกเสยีง          10,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
- บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**          0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่พิจารณา
ตามความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 ให้คงอตัราเทา่กบั ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000 / ปี ประธาน 30,000 / ครัง้ 
 กรรมการ 150,000 / ปี กรรมการ 25,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 
 โบนัส 
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและ

สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไมม่ี- 

นอกจากนี ้กรรมการที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือว่ามีสว่นได้เสียในวาระนี ้จึงของดออกเสียง ซึ่งคิดเป็นจ านวน
หุ้นรวมทัง้สิน้ 47,480,300 หุ้น 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล ตามล าดบั 
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มติที่ประชุม  อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามที่น าเสนอในที่ประชมุ ด้วยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

- เห็นด้วย            3,262,933,189 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    98.5654 
- ไมเ่ห็นด้วย      0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0 
- งดออกเสยีง   47,490,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      1.4345 
- บตัรเสยี       0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาบคุคลที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท โดยเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 
รวมทัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560  

โดยเสนอให้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2561 
(1) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3760  
(2) นายพิสฐิ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4095  
(3) นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5266 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้  ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ท าหน้าที่แทนได้ ทัง้นีผู้้ สอบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ส าหรับเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบญัชี ส าหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 
บาท และบริษัทยอ่ย 790,000 บาท  

ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส ทัง้นี ้
ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
ให้บริการ 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอียดตามที่น าเสนอ  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ
ในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามที่น าเสนอในที่ประชุม 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นด้วย            3,310,413,489 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย      0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0 
- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**         0 
- บตัรเสยี                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ**         0 
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ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
**ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2561 มีมติเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 30 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 30 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทได้” 

เป็นดังนี ้

“ข้อ 30 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทได้” 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดดงักล่าว
ข้างต้น 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

คณุพชัรพร วฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตใุนการแก้ไขข้อบงัคับบริษัทข้อ 30 

ประธานฯ ตอบค าถามและชีแ้จงว่า เพื่อให้เกิดความคล่องในการท างาน โดยปัจจุบนับริษัทมีธุรกรรมต่างๆ 
เพิ่มขึน้ การลงนามเอกสารที่ต้องลงนามด้วยกรรมการถึง 3 คน ต้องใช้เวลานาน จึงขออนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่ว 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 30 รายละเอียดตามที่น าเสนอในที่ประชมุ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นด้วย           3,310,413,489  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.9996 
- ไมเ่ห็นด้วย     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 
- งดออกเสยีง         10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
- บตัรเสยี                   0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 

คณุวิเศษ จูงวฒันา ชีแ้จงวา่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจดัการต้นทนุของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทนุในการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจดัหา
เงินทนุจากแหลง่ภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกหุ้นกู้  
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คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสทิธิ ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สงิค์โปร์ 
จ านวนเงินรวมของ
หุ้นกู้ทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 8,000 ล้านบาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลีย่นใน
วนัท่ีออกหุ้นกู้  (issue date) ในแตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อาย ุ : ไมเ่กิน 15 ปี 
วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู้

ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน 
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกตา่งหากจากกนัก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบ
ก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การช าระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมือ่ครบก าหนด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ในหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด 
และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้น
กู้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหนว่ยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียนตรา
สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูย์ซือ้
ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ
นี ้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ช าระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท 
และ/หรือ 

2. เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวส าหรับพฒันาโครงการปัจจบุนั
และโครงการใหม ่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้
(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือ

ลกัษณะการขายหุ้นกู้จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราวประเภทของหุ้นกู้หลกัประกนัราคา
เสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนก่อนก าหนดอัตราดอกเบีย้วิธีการช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้วิธีการจดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
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(2) การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ 

หลงัจากการชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่น าเสนอให้ที่ประชมุทราบ 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1 จากที่เห็นในข่าว หุ้นบริษัทได้เรตติง้อยู่ที่ A- อตัราดอกเบีย้อยู่ที่เท่าไหร่ สว่นการเสนอขายหุ้นกู้
ครัง้แรกจะมีจ านวนเทา่ไหร่ และจะออกภายในปีนีห้รือไม ่รวมทัง้ในสว่นของเงินกู้จากสถาบนัการเงินบริษัทได้อตัราดอกเบีย้อยู่
ที่เทา่ไหร่ 

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามและชีแ้จง  

คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ จากเรตติง้ A- ที่บริษัทได้รับคาดวา่อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ ไมเ่กิน 
3 เปอร์เซ็น สว่นการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้แรกจะออกจ านวน 5,000 ล้านบาท และมีแผนท่ีจะออกภายในปีนี ้ส าหรับอตัรา
ดอกเบีย้ของบริษัทจากสถาบนัการเงิน อยูท่ี่ MLR -1.5 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติม รายละเอียดตามที่น าเสนอในที่ประชมุ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
- เห็นด้วย            3,309,945,089 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.9855 
- ไมเ่ห็นด้วย        468,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0141 
- งดออกเสยีง          10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
- บตัรเสยี                    0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ขณะนีว้าระตา่งๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุเสร็จสิน้แล้ว มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด
ประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ เพิ่มเติม  

ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา แตม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

คณุเดน่ธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1 บริษัทมีแผนการ M&A (การควบรวมและการซือ้กิจการ) โรงไฟฟา้ในอนาคตหรือไม ่

ประธานฯ ตอบค าถามวา่ บริษัทมีการพิจารณาอยู ่แตไ่มส่ามารถแจ้งรายละเอียดกบัผู้ ถือหุ้นได้  

ค าถามข้อที่ 2 วงจรกระแสเงินสดของบริษัทติดลบอยู ่34 วนั มีสาเหตมุาจากอะไร 

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามและชีแ้จง  
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คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบค าถามและชีแ้จงว่า วงจรกระแสเงินสดเก่ียวข้องกบัธุรกิจน า้ เนื่องจากมีความ
ตา่งของเครดิตเทอมที่บริษัทให้กบัลกูค้า และเครดิตเทอมที่บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการจ าหนา่ยน า้ ซึง่บริษัทให้เครดิตลกูค้า
อยูท่ี่ 30 วนั แตบ่ริษัทได้รับเครดิตเทอมในการจ่ายคา่น า้ 15 วนั  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ตามที่บริษัทแจ้งเร่ืองธุรกิจที่ 3 เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ 
ช่วยชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานฯ ขอให้คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบค าถามและชีแ้จง 

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ตอบค าถามและชีแ้จงว่า ธุรกิจที่  3 เป็นธุรกิจที่จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจะซือ้ก๊าซจากผู้ที่ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ อย่าง ปตท. โดยที่บริษัทจะ
ด าเนินการก่อสร้างระบบทอ่ มิเตอร์ตา่งๆ เพื่อรับก๊าซธรรมชาติจากปตท. มาถึงนิคมอตุสาหกรรม และก่อสร้างทอ่ก๊าซธรรมชาติ
ไปยงัโรงงานของลกูค้า ซึง่เรียกวา่การค้าปลกีก๊าซธรรมชาติ 

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ มีมลูค่าโครงการการลงทนุ และมีกลุม่
ลกูค้าอยูจ่ านวนเทา่ไหร่  

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ตอบค าถามและชีแ้จงว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่งเร่ิมต้นในปี  2560 เพราะฉะนัน้มูลค่า
โครงการจะเป็นในสว่นของการลงทนุระบบทอ่ที่เช่ือมตอ่กบัระบบทอ่ของปตทซึง่อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรม และระบบทอ่ที่เช่ือม
มาในนิคมอตุสาหกรรม สว่นเงินลงทนุเมื่อเทียบกบั 2 ธุรกิจ มีสดัสว่นท่ีน้อย ทัง้นีใ้นการสร้างระบบทอ่ไม่ได้สร้างไปทกุพืน้ที่ใน
นิคมอตุสาหกรรม เนื่องจากจะทยอยสร้างไปในพืน้ท่ีที่มีความต้องการของลกูค้าก่อน  

ส าหรับจ านวนของลกูค้า มีจ านวน 2 นิคมอตุสาหกรรม คือ นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 มีลกูค้า
อยู่ประมาณ 3 – 4 ราย และนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 4 ซึ่งเป็นนิคมแห่งใหม่อยูใ่นระหวา่งการขอใบอนญุาต 
ซึง่คาดวา่จะมีลกูค้า 1 – 2 ราย 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ นิคมเก่ามีการวางทอ่ก๊าซไปเรียบร้อยแล้ว สว่นที่ก าลงัลงทนุเป็นนิคมอตุสาหกรรมใหม ่
เช่นนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 มีพืน้ท่ีประมาณ 2,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นนิคมฯ แห่งใหม่ ลกูค้าในช่วงเร่ิมต้นยงัมี
จ านวนน้อยราย แตห่ากด้านนิคมฯ มีการพฒันาตอ่ไปเร่ือยๆ จ านวนลกูค้าจะเต็มพืน้ที่  

คณุวิชยั จิรฉตัรมงคล สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจน า้ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ  มีสดัสว่นการ
ลงทนุเทา่ไหร่  

คณุวิเศษ จงูวฒันา ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ เนื่องจากระยะเวลาการเร่ิมต้นของแตล่ะธุรกิจและความต้องการใช้
เงินลงทนุของแตล่ะธุรกิจที่ไมเ่ท่ากนั ท าให้สดัสว่นการลงทนุและรายได้ของแตธุ่รกิจไมเ่ท่ากนัเช่นกนั รวมทัง้บริษัทไมส่ามารถ
คาดการณ์ หรือตัง้เป้าได้ เนื่องจากการใช้พลงังานขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้า อย่างเช่น นิคมอตุสกรรมแห่งใหม ่ความ
ต้องการใช้พลงังานต้องขึน้อยูก่บัประเภทของโรงงานท่ีเป็นลกูค้าของบริษัทด้วย 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ธุรกิจที่เป็นหลกัยงัคงเป็นธุรกิจน า้และไฟฟา้เหมือนเดิม 

คณุปฎิการ กนกศิริมา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1 ใน MD&A เสนอแนะให้บริษัทระบกุ าไรที่มาจากอตัราแลกเปลี่ยนในทกุไตรมาสที่เกิดขึน้ ซึ่งในปี 
2560 ที่ผา่นมาพบวา่ไมไ่ด้ระบใุนไตรมาสที่ 3 แตม่าปรากฎในไตรมาสที่ 4 

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบค าถามและชีแ้จงว่า ในช่วงไตรมาสแรกบริษัทไม่ได้ระบุ แต่ในไตรมาสต่อมา
บริษัทได้มีการระบุก าไรที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน และจะระบุทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงจ านวนก าไรที่เกิดจากการ
ด าเนินงานท่ีแท้จริง 
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ค าถามข้อที่ 2 โครงการท่ีบริษัทเข้าไปร่วมลงทนุ บริษัทมอง IRR (อตัราผลตอบแทนภายใน) อยูท่ี่ก่ีเปอร์เซ็น และ
มีแผนการลงทุนที่จะได้รับ IRR ในจ านวนเท่าไหร่เป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทมีการ COD (วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์) โครงการตา่งๆ ได้และมีผลก าไรตอบแทนเข้ามา รวมทัง้หลงัหกัเงินปันผล บริษัทก็ยงัคงมี Cash Flow (กระแสเงินสด)
อยูจ่ านวนมาก  

ประธานฯ ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ บริษัทมีการมีพิจารณาที่จะเข้าไปร่วมลงทนุด้วยหลายโครงการและมีหลาย
ธุรกิจ ซึง่ IRR ของแตล่ะทกุธุรกิจไมเ่ทา่กนั ซึง่โดยประมาณบริษัทคาด IRR ในการลงทนุแตล่ะโครงการอยูท่ี่ 10 เปอร์เซ็นขึน้ไป
เป็นอยา่งน้อย 

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทแจ้งอัตราดอกเบีย้จากสถาบนั
การเงินอยูท่ี่ MLR -1.5 ในวาระหุ้นกู้  ปัจจบุนั MLR อยูท่ี่ 7.37 เปอร์เซ็น ท าให้บริษัทมีอตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ 5.87 เปอร์เซ็น ส าหรับ
หุ้นกู้ที่บริษัทจะเสนอขาย ตามเรตติง้หุ้นของบริษัท ในระดบั A-  อยู่ที่ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็น  ท าให้บริษัทได้รับอตัราดอกเบีย้ลดลง
และสง่ผลให้ลดต้นทนุทางการเงินเป็นจ านวนมาก ดงันัน้บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ เมื่อไหร่ และขอเสนอแนะให้รีบออก 

ประธานฯ ขอให้คณุเผา่พิทยา สมทุรกลนิ ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ จากหลกัการค านวณอตัราดอกเบีย้ของท่าน
ผู้ ถือหุ้นถกูต้อง แต่อตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินอยูท่ี่ 6.025 เปอร์เซ็น และมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ โดยเร็วที่สดุหลงัจาก
ได้รับอนมุตัิ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม หรือไมเ่กินต้นเดือนมิถนุายนนี ้

คณุพิพฒัน์ วชัราภรณ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

ค าถามข้อที่ 1 ตามประกาศของการไฟฟา้ที่จะไมรั่บซือ้ไฟฟา้เพิ่มเติมแล้ว บริษัทมีแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งไร  

ประธานฯ ตอบค าถามและชีแ้จงว่า บริษัททราบอยู่แล้วว่าจะไม่มีการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มเติมทัง้ในผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) และรายเล็ก (SPP) รวมถึงพลงังานทดแทน ส าหรับแผนการด าเนินงานของบริษัทไม่ได้ต้องการขายไฟฟา้
ให้กบัการไฟฟ้า เนื่องจากการเปิดประมลูแตล่ะครัง้มีการแข่งขนัราคาคอ่นข้างมาก แต่ส าหรับแผนการด าเนินงานของบริษัทคือ 
เมื่อต้นทุนการท า Solar rooftop ลดลงซึ่งปัจจุบนัลดลงต ่ากว่าราคาการขายไฟของราชการ บริษัทฯ ก็ด าเนินการเร่ือง Solar 
rooftop ส าหรับขายไฟฟา้ในนิคมฯ ของเรา และได้ศกึษาเพิ่มเติมเร่ือง MicroGrid ในนิคมฯ ซึง่จะเรียนชีแ้จงเมื่อถึงขัน้ตอนตอ่ไป  

ค าถามข้อที่ 2 ในนิคมอุตหกรรมของบริษัท บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไร และสามารถลงทุนเพิ่มได้หรือไม่ 
รวมทัง้มีแผนลงทนุนอกนิคมฯ หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบค าถามและชีแ้จงวา่ ส าหรับการลงทนุในนิคมอตุสาหกรรม มี 2 สว่นคือ ธุรกิจน า้และธุรกิจไฟฟ้า 
ส าหรับธุรกิจไฟฟา้ต้องรอให้รัฐบาลเปิด IPP และ SPP สว่นธุรกิจน า้ในนิคมฯ มีอตัราการใช้น า้เพิ่มขึน้ทกุปี เนื่องจากโรงงานท่ี
เป็นลกูค้ามีการเพิ่มอตัราก าลงัการผลิต หรือก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม สว่นแผนการลงทนุนอกนิคมฯ บริษัทมีนโยบายในการ
ลงทนุอยูแ่ล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่เข้าร่วมการประชมุ 
และปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ปิดประชมุเวลา 15.45 น. 
 

ลงช่ือ..............................................ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม 
                 (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 
 

ลงช่ือ............................................เลขานุการบริษัท / ผู้บนัทึกการประชุม 
                     (นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง) 


