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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่    ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ฟอร์จูน บอลรูม, ชั้น 3 
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ฟอร์จูน ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 
 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม 
เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งส้ิน 518 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
2,723,027,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0034 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการ / ประธานท่ีประชุมฯ 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอมร ทรัพย์ทวกีุล กรรมการบรษิัท  / กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร /  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสุธรรม ส่งศิร ิ กรรมการบรษิัท /  กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบรรษัทภิบาล 
5. นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกุลชยั กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. พลอากาศเอกชัยนันท์   ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

7. นายชยัวัฒน์ พงศ์พิศษิฎ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. นายสมบูรณ์  อาหุนัย              กรรมการบริษัท 
 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง (ติดภารกจิราชการ) 
 

กรรมการที่ครบวาระ(โดยไม่ได้รับการเสนอชื่อ) และไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกษิดิศ อชันันท ์ กรรมการบรษิัท  
 

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับร้อยละ 90 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่ครบวาระและ
ไม่ได้ถูกเสนอชื่อ) โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคณะ 
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ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จ ากัด 
3. เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน ์แอสเซ็ท ท าหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบ bar-code และดูแลระบบ E-Voting 
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพกิุล เลขานุการบรษิัท ท าหน้าทีเ่ลขาฯ ท่ีประชุม 
5. นายบวร เพยีรพงศ์พาณิช หวัหน้าสายงานบัญชีและการเงิน 
6. นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม  
เลขาฯ ท่ีประชุมชี้แจงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงันี้  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และดงัต่อไปนี้ 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้ส่งล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุม  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชญิประชุมฯ ในหนงัสือพิมพ ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท 30 วัน ก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบ

อิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้ง
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 7 ตุลาคม 2559  - 15 มกราคม 2560 
ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ เข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา   
 

 บริษัทฯ ก าหนดวันดงัต่อไปนี ้
1) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ 

รับเงินปันผล กรณีที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และ  
2) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เขา้ร่วมประชุมทั้งสิ้น  8,223 ราย รวมจ านวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น 
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น - สัญชาติไทย  8,119 ราย  รวมจ านวนหุ้น 2,494,892,168 หุ้น (66.89%)  

- ต่างชาติ            104 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,235,107,832 หุ้น (33.11%) 
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 ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน (บริษัทฯ ได้แจกเอกสารชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน แล้ว) 
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิ 

ออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 

2) บริษัทฯ ริเริ่ม ระบบ E-Voting  - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถ 
เข้าร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลน าเสนอใน
รูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระของที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวต และได้
บันทึกในระบบ bar-code รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อส่ือสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น
ส่งเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ การออกเสียง
ลงคะแนน ยังคงด าเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  

3) การลงคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่พนักงานบริษัทฯ แจกให้ โดยท าเครื่องหมายในช่อง 
ในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ การท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง (ยกเว้น Custodian) 
หรือลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามข้อ 1) ข้างต้น หรือขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ (การแก้ไขคะแนนเสียง ให้ขีด
ฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง) ถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ 

4) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง 

5) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

6) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ Barcode ในการนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด 
และบริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด ยกเว้น 
วาระท่ี 6 เลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทฯ 
จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ตามล าดับคือ “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง” และ “เห็นด้วย” ตามล าดับ    

7) วาระท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดคา้น/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท ์
8) การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 โดยเมื่อเสร็จส้ินการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน 
ไว้ก่อน เมื่อเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียงเลขานุที่ประชุมฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อไป ผลคะแนนเสียง
ที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยใน 
แต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 
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มติแต่ละวาระ 

วาระ ต้องผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียง 

วาระท่ี 1 :  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
                 ประจ าป ี2559 ซึง่ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 2 :  เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัท 
                 ส าหรับปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ 

วาระเพือ่ทราบ  
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 :  เพื่อพิจารณาและอนมุัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  
                 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
                 รับอนุญาตแล้ว 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4 :  พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับ 
                 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 
                 ประจ าปี 2559 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนมุัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
                 ส าหรับปี 2560 

เสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 :  พิจารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออก 
                 ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 7 :  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
                 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 และ 
                 ก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2560 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 8 :  พิจารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงนิ 
                 ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 เลขาฯ ท่ีประชุม ได้แนะน าประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดงัต่อไปนี ้
 

1. คุณสมใจนกึ  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท  และประธานในที่ประชุมฯ 

2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร   

3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. คุณวุฒเิลิศ เจยีรนิลกุลชัย กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. คุณสุธรรม ส่งศิร ิ กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

6. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /   
กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

7. คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /   
กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท 
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 เลขาฯ ท่ีประชุม ได้แจ้งบคุคลที่ได้รับเชิญเข้ารว่มประชมุดงัต่อไปนี้ 
1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชี 2559 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จ ากัด  
3) บริษัท Online Asset  จ ากัด จดัท าระบบ E-voting และท าการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผู้ถอืหุ้นและตรวจนับ

และประกาศคะแนนเสียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบรษิัท และ 
4) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพกิุล เลขานุการบรษิัท ท าหน้าทีเ่ป็น เลขาฯ ในท่ีประชมุ 

 

 เลขาฯ ที่ประชุม ประกาศ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งส้ิน 518 
ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  2,723,027,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0034 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นพยาน ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ชื่อ นายดิศพล ศิริรัตนบวร 
รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 2 รายคือ น.ส. ณัฏฐ์นิภา วิมุกตานนท์ ถือหุ้นจ านวน 116,000 หุ้น และ นางณัฏฐ์นารา ศิริรัตนบวร 
ถือหุ้นจ านวน 54,000 หุ้น ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน 

 

 เลขาฯ ที่ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมฯ  

 
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ที่ประชุมฯ) โดยเริ่มการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 
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วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29 เมษายน 2559 

 
ประธานฯ  ขอให้เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งรายละเอียด  
เลขาฯ ท่ีประชุม แจ้งที่ประชุมผู้ถอืหุ้นดังนี ้
 บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  29 เมษายน 2559  

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามส าเนาที่ส่งเป็น

เอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซักถามและแสดงข้อคดิเห็นเพิม่เติม  
ไม่มีผู้ใดซกัถามหรือให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมตใินวาระน้ี 
 
                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น                 49 ราย      รวม    224,688,983 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             567 ราย     รวม 2,947,716,186 หุ้น  
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,748,791,786 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 - 
รวม 2,748,791,786 100.0000 
งดออกเสียง 198,924,400 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,716,186 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่านดว้ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ   ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)  
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559  
ของบริษัทฯ  

  

หมายเหตุ :  รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบของ ซีดีรอม (CD-ROM) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสือเชญิ
ประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดับที่ 2 
 
 ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ, รายงานของคณะกรรมการส าหรับปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ  โดยนางสาวออมสิน ศิริ ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2559 
 

งบการเงนิรวม ปี 2558 ปี 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

    จ านวนเงนิ % 

  รายได้รวม               9,212                  10,439              1,227  13% 

  ก าไรสุทธิส าหรับปี              2,688                  3,252                564  21% 

  ก าไรต่อหุ้น(บาทตอ่หุ้น)               0.72                   0.87               0.15  21% 
 
 

1. ภาพรวมรายได้และก าไร : แบ่งเป็นธุรกิจไบโอดีเซล และ โรงไฟฟ้า  
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 10,439 ล้านบาท แบ่งเป็น 47% มาจากไบโอดีเซล และ 53 % 

มาจากโรงไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวนประมาณ 3,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็นก าไรจาก

ส่วนงานโรงไฟฟ้า  
 

2. พัฒนาการของก าไรสุทธิปี 2559 
 โดยภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 จ านวน 3,252 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงฟ้าฯ  

ซึ่งมีก าไรขั้นต้นท่ีจ านวน 1,141 ล้านบาท ส่วนก าไรขั้นต้นจากไบโอดีเซลลดลง 122 ล้านบาท  
 ส่วนค่าใช้จ่ายหลักๆ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 171 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 349  

ล้านบาท  
 

 ส่วนงานผลติและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล 
 ปริมาณการขายน้ ามันไบโอดีเซล ในปี 2559 มีปริมาณการขาย 152 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ 

ปี 2558 
 ส่วนของรายได้ ปี 2559 มีปริมาณการขายอยู่ที่ประมาณ 4,721 ล้านบาท 
 ราคาขายเฉล่ียต่อลิตรส าหรับปี 2559 อยู่ที่ 31.13 บาท เพิ่มขึ้น 4.51 บาทต่อลิตร จากปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ประมาณ 17%  
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 ส่วนงานกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งผ่านกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ เปน็การเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์  
 ปริมาณการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ในปี 2559 มีปริมาณการขายอยูท่ี่ 11 ล้านกิโลกรัม ลดลงประมาณ 2  

ล้านกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปริมาณการขายของปี 2558  
 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ส าหรับปี 2559 มีรายได้ประมาณ 169 ล้านบาท โดยมีราคาขายเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 

15.93 บาทต่อกิโลกรัม 
 

 ส่วนงานธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 ในปี 2559 มีรายได้ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้ารวมประมาณ 5,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 

เมื่อเทียบกับปี 2558 
 ปริมาณการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2559 มีจ านวน 567 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 171 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2558   
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของกลุ่ม EA 
 ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการ (COD) เรียบร้อยแล้ว  

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดนครสวรรค์, ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดล าปาง และ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นก าลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งหมด 278 เมกะวัตต์  

 ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 1-3 ขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ โครงการหาด
กังหัน 1 ได้จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560  

 สรุปเปรียบเทียบสถิติการผลิตไฟฟ้า ปี 2559 ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต  
8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี เปรียบเทียบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์  
ที่จังหวัดนครสวรรค์, ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดล าปาง และขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 
ที่จังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ลพบุร ี นครสวรรค ์ ล าปาง พิษณุโลก 

ก าลังการผลิตตามสัญญา 8 MW 90 MW 90 MW 90 MW 

COD 17 ตลุาคม 2555 23 ธนัวาคม 2556 17 กุมภาพันธ์ 2558 1 เมษายน 2559 

Adder 10 ปี (บาท/หน่วย) 8.0 6.5 6.5 6.5 

     
รายได้ค่าไฟเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 11.16 9.66 9.67 9.57 

จ านวนไฟฟ้าที่ผลิตได้  
(ล้านหน่วย) 

13.83 189.18 197.97 165.69 

รายได้รวม (ล้านบาท) 154.4 1,828.3 1,915.9 1,585.7 

จ านวนไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย 
ต่อวัน (หน่วย) 

37,902 518,304 542,384 603,604 

รายได้เฉลี่ยต่อวัน(ล้านบาท) 0.42 5.0 5.25 5.78 

 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทฯ มีจ านวน 2 โครงการ รวม 386 เมกะวัตต์ แบ่งตามพื้นที่  
ออกเป็น 
1. ที่ภาคใต้ (สงขลา-นครศรีธรรมราช)   : โครงการหาดกังหัน จ านวน 3 โครงการ  

มีก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ โครงการท่ี 1 ได้เปิดด าเนินการแล้วเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560  
2. ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ)  : โครงการหนุมาน จ านวน 5 โครงการ  

มีก าลังการผลิตรวม 260 เมกะวตัต์ คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการได้ประมาณ ปี 2561  
                  โดยโครงการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรียบร้อยแล้ว 

 
 รางวัลและความส าเร็จ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และผู้บริหารได้รับเกียรติโดยได้รับรางวัลดงัต่อไปนี้ 
 WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES 

2 รางวัล : WORLD BUSINESS LEADER ส าหรับบริษัท และ WORLD LEADER BUSINESSPERSON    
ส าหรับนายสมโภชน์ อาหุนัย CEO โดยยกย่องให ้EA เป็นผู้น าจากการใช้นวัตกรรม ความรู้ และท างานอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลส าเร็จอยา่งสูง 

 MONEY & BANKING AWARDS 2016 
EA รับรางวัล “MONEY & BANKING AWARDS 2016” EA ได้รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 
2016 ในประเภท “บริษัท mai ยอดเยี่ยมแห่งปี 2016” 

 THAILAND TOP AWARD 2016 
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รางวัล “Thailand Top Award 2016” 
 APEA 2016 

รางวัล “APEA 2016” นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและรอง CEO ได้รับรางวัล  
The Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 – Most Promising Category จาก Enterprise Asia  
เนื่องจาก เป็นผู้บริหารทีม่ีความมุ่งมั่น มวีิสัยทัศน์ และสามารถน าพาบริษัทให้เติบโตได้โดยบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว ้

 หุ้นขวัญใจมหาชน 4 ปีซ้อน 
EA คว้ารางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชน 4 ปีซ้อน โดยได้รับการคัดเลือกให้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล 
“หุ้นขวัญใจมหาชน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน 

 
 การด าเนินงานด้าน CSR & SE 

 การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
- สร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังทางตรง และทางอ้อม จ านวนมากทั้ง

ระหว่างการก่อสร้างที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพันอัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการ 
บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

- บริษัท ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  รวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป 
ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าเกษตรของบริษัท และชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

 การสรา้งทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อความยั่งยืน 
- เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
- การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยน าวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาเพิ่มคุณค่า เน้นการลดต้นทุน และสร้างคุณค่าเพิ่ม

จากส่ิงใกล้ตัว เช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้า และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่โรงไฟฟ้าฯ ล าปาง 
การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา มูลแพะใช้ในแปลงเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค์ และเผยแพร่อบรมให้แก่
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ลพบุรี 

- การยืดอายุ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแผนการเพิ่มรายได้  และก าไรให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การทดลองแปรรูป และศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น แยมเสาวรส จากพื้นที่
โครงการที่จังหวัดล าปาง ชาตะไคร้  และสมุนไพร จากพื้นที่โครงการที่พิษณุโลก โดยเสริมแนวทาง 
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ในงานท่ีไม่ใช้แรงงานหนัก 

- เชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มวิสาหกิจ โดยเริ่มต้นจากการขนส่งผักอินทรีย์ไร้สารเคมี 
จากนครสวรรค์ และพิษณุโลก 
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 กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตในคู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาล 
 ก าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
 เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต ทาง website ของบริษัท ส่งตรงถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ครอบคลุมบริษัทในเครือท่ีจัดตั้งใหม่จากการขยายธุรกิจ 

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในท่ีประชุมซกัถาม รวมทัง้เชิญผู้ถือหุ้นซึ่งรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมฯ สามารถส่งค าถาม และมีผู้ซักถามดงัต่อไปนี ้
 นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัต่อไปนี้ 

1) ก าหนดการเปดิด าเนินการของโครงการหาดกงัหัน 2 และ 3 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตอบข้อสักถาม : โครงการหาดกังหัน 1 (36 MW) ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และเนื่องจากเพิ่งเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า การประมวลผลการด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
อันส้ันอาจคาดเคล่ือน ดังนั้นจึงต้องรอเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป ส าหรับโครงการหาดกังหัน 2 และ 3 
รวม 90 MW โครงการได้ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ และหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบได้คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ประมาณไตรมาสที่  2 ของปี 2560 

2) ก าหนดการเปดิด าเนินการของโครงการหนุมาน 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตอบข้อสักถาม : ปัจจุบันได้ด าเนินการเข้าพื้นที่ ออกแบบ, เพื่อให้เป็นไปตามก าหนดการ 
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งก าหนดไว้ประมาณกลางปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ และใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น หากมีอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
 

ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้นดังนี้  
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น                 3 ราย      รวม             16,000 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             570 ราย     รวม 2,947,732,186 หุ้น 

 

ที่ประชุมฯ      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2559  รวมทั้งรายงาน 
ประจ าปี 2559  ของบริษัทฯ  
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
  

ในวาระนี้ ประธานฯ  เชิญ นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานและตัวเลขที่ส าคัญ 
ทางการเงินของงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้  
 

 รายงานของผู้สอบบัญช ีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มเีงื่อนไข 
 งบการเงินของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 

จ ากัด(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 

 ตัวเลขส าคัญทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 
 รวมสนิทรัพย์  

ปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน  41,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
26 เมื่อเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์ที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจากมูลค่าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
โครงการหาดกังหัน 126 MW ส่วนท่ีเหลือจะเป็นก าไรจากการด าเนินงานท่ีอยู่ในรูปของเงินสด 

 รวมหนีส้นิ  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 30,118 ล้านบาท เนื่องจากทุกโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ด าเนินการใช้เงินกู้ 
ทุกโครงการ ท าให้รวมหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 และ ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 27 
บริษัทฯ แสดงตารางงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัยร์วม 19,327        100      33,057        100      41,507        100      

หนีส้นิหมนุเวยีน 2,621           14         4,489           14         3,538           9          

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 10,808         56         20,058         61         26,580         64         

รวมหนีส้นิ 13,429        69        24,547        74        30,118        73        

ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 373              2          373              1          373              1          

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 3,681           19         3,681           11         3,681           9          

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 37                0          37                0          37                0          

   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 1,849           10         4,461           13         7,339           18         

อืน่ๆ (43)              (0)         (42)              (0)         7                 0          

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,897          31        8,510          26        11,389        27        

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 19,327         100       33,057         100       41,507         100       

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน 2.28             2.88             2.64             

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบแลว้)
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอืหุ้นประมาณ 11,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับป ี2558 

 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 10,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558  บริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิ 3,252  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มี Net profit margin (NPM) ร้อยละ 31 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มี NPM ที่ร้อยละ 29 แสดงให้เหน็ถึงการท าก าไรของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ แสดงกราฟ รายได้รวม เทียบกับ ก าไรสุทธิ 

 
ประธานฯ  เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 นางสาววิภา สุวณชิย์ อาสาพิทักษสิ์ทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยสอบถามดงัต่อไปนี ้

1) จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,672 ล้านบาท จึงขอทราบข้อมูลการ
บริหารจัดการเงินสดจ านวนดังกล่าว 
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช ตอบข้อสอบถาม : เงินสดดังกล่าวเป็นผลก าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ฝากไว้ 
กับสถาบันการเงินซึ่งให้ผลตอบแทนไม่ต่ ากว่าอัตราตลาด 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ในช่วงปลายปี บริษัทฯ มีความจ าเป็นขอรับการส่งเสริมจาก BOI ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI คือต้องช าระทุน ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
 

2) จากข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.31 รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.32 
ซึ่งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.27 ขอทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร 
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช ตอบข้อสอบถาม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเป็นสาระส าคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานซึ่งได้วา่จ้างพนักงานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 
และค่าธรรมเนียมจากการตัดจ่ายการยกเลิกวงเงินกู้โรงไฟฟ้าที่ลพบุรี และที่นครสวรรค์ ที่จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท และส่วนที่เป็นผลขาดทุนของ interest rate swap ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและ 
การช าระคืนเงินต้นประมาณ 20 ล้านบาท  

ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้
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                สรปุผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว 
 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น                    2 ราย      รวม                  300 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             572 ราย     รวม 2,947,732,486 หุ้น  
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,947,727,486 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 5,000 0.0002 
รวม 2,947,732,486 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสยี 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,732,486 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่านดว้ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) ตามที่
ดังกล่าวข้างต้น 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2559 
  

ประธานฯ เชิญ นายบวร เพยีรพงศ์พาณิช  หัวหนา้สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และการจ่ายเงิน

ปันผล ประจ าปี 2559 แล้วมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) 
ต่อหุ้นสามัญ คิดเป็นเงินจ านวน 559.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภท          จ านวนเงนิ               อัตราการจ่ายปนัผล 
หุ้นสามัญ   559.50 ล้านบาท     0.15 บาทตอ่หุน้ (สิบห้าสตางค์) แบ่งเป็น 
                                          - BOI        : 0.075 บาท ต่อหุน้สามัญ 
                           - Non BOI  : 0.075 บาท ต่อหุ้นสามัญ 
 

คิดเป็น 26.60% ของก าไรสุทธิต่อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก 

 

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 รายละเอียดการก าหนดวันให้สิทธิ และวันจ่ายเงินปันผลมีดังต่อไปน้ี 

- ก าหนดสิทธิในการรับเงินสดปันผล (Record Date) : 13 มีนาคม 2560 
- วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  :   

14 มีนาคม 2560 
- ก าหนดจ่ายเงินปันผล  :  ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  

(กรณีที่ได้รับการอนุมัติจา่ยเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น) 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถาม  
 นางสาววิภา สุวณชิย์ อาสาพิทักษสิ์ทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยสอบถามดงัต่อไปนี ้

1) ขอทราบเหตุผลการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ร้อยละ 26.60 น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดไว้ที่ร้อยละ 30 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตอบข้อสอบถาม : เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ และขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการผลักดันเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย โดยจะเห็นได้จากอัตราการจ่ายเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น  

 

นางสาววิภา สุวณชิย์ แสดงความเหน็เพิ่มเตมิวา่ ขอให้บรษิัทฯ ชีแ้จงถงึสาเหตุการจา่ยเงินปันผลที่น้อยกวา่นโยบายการจา่ยเงิน
ปันผลทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึง่เขา้ประชุมเป็นครัง้แรกได้ทราบถงึเหตุผลดังกล่าว 
 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 203 1,297 2,298 2,103 
2. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)       0.055  0.348 0.616 0.564 
3. สัดส่วนการจ่ายเงินป นผล (ร้อยละ)       36.67       5.75  16.23 26.60 

4. รวมเงินป นผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามั )       
    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2556 0.02      
    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2557   0.02   
    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558   0.10  
    - จ่ายจากก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559    0.15 
5. จ านวนเงินท่ีจ่าย : จ่ายเงินป นผลเป็นเงิน (ล้านบาท)       
    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2556 74.60      

37.30  
    

    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2557 
 

       74.60    
    - จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558   373.00  
   - จ่ายจากก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559    559.50 
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 นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง 
1) สอบถามวา่บริษัทฯ จะสามารถจา่ยเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง  

ประธานฯ ขอรับไปพิจารณาต่อไป 
ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมตใินระเบียบวาระน้ี  
                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าป ี2559 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             572 ราย     รวม 2,947,732,486 หุ้น  
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,935,596,786 99.5883 
ไม่เห็นด้วย 12,135,700 0.4117 
รวม 2,947,732,486 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,732,486 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่านดว้ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ   ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในปี 2559 และเงินปัน
ผลประจ าปี 2559 (ไม่นับงดออกเสียง)  ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม 
 นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามดงัต่อไปนี้ 

1) สอบถามการท าประกันภัยกังหันลมจากความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : เนื่องจากเป็นกฎข้อบังคับของเงินกู้ซึ่งจะต้องจัดท าประกันภัยไว้ทุก
โครงการทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยบรรดาความคุ้มครองที่บริษัทฯ ได้ท า
ประกันภัยไว้คือ Business Interruption ซึ่งจะคุ้มครองทั้งรายได้และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2) เนื่องจากบริษัทฯ ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรณีที่ โครงการของบริษัทฯ 
เกิดความเสียหายและไม่สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ก าหนดจะมีค่าปรับหรือไม่ 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ เป็นประเภท 
Non-firm ดังนั้น จึงมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าปรับตามที่ได้สอบถาม 
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 นายช านาญ ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามรายละเอียด โครงการลงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่  
เป็นแบตเตอรี่ประเภทใด ใช้กับอะไร จะช่วยสามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร 

นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : ประเภทแบตเตอรี่ เป็นแบบลิเทียม ใช้ส าหรับการส ารองพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Storage) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ปัจจุบัน ซึ่งข้อดี
ของพลังงานทดแทน คือเป็นพลังงานสะอาด แต่ข้อเสียคือมีความไม่แน่นอน ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจะผลิต  
เมื่อมีแสงอาทิตย์ หรือมีแรงลม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว อาจไม่ตรงกับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า ดังนั้น พลังงาน
ทดแทน จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ แม้ว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหาก
สามารถจัดเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนได้ จะท าให้พลังงานทดแทน กลายเป็นพลังงานหลัก 

 นายแดน หวานอารมณ์ ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถงึการขายแบตเตอรีใ่ห้กับธุรกจิอื่น 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : โดยหลักแบตเตอรี่ที่ผลิตได้เพื่อเป็น Energy Storage เพือ่เสริมธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นหลัก  

 

 ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบชื่อ สอบถามดังต่อไปนี้ 
1) ผลการผลิตกระแสไฟฟ้าของพลังงานลมหากสามารถให้ข้อมูลได ้

       เนื่องจากอาจเป็นการชี้น า ดังนั้น นายสมโภชน์ อาหุนัย  จึงขอละไว้ 
2) สอบถามรายงานการบริหารความเส่ียง 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจรติ ตอบข้อสักถาม : บริษัทฯ ได้จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็น
ประจ าโดยพจิารณาความเส่ียงทัง้ที่เป็นปัจจัยภายนอก และปัจจยัภายใน ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน และ
อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบชื่อ สอบถามว่าจะส่งออก แบตเตอรี่ Storage หรือไม่ 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : จุดประสงค์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจแบตเตอรีเ่พื่อให้บริษทัฯ เป็นผู้น าใน
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยมี Energy Storage เป็นอุปกรณ์ส าคญั 

 

 ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบชื่อ สอบถามว่าจะมีการวจิัย หรือพัฒนาแบตเตอรรี ่ประเภทอื่นๆ หรือไม่ 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : บริษัทฯ ได้ศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศหาข้อมูล
แบตเตอรี่ แต่เนื่องจากลิเทียมมี Energy Density ที่สูงเมื่อเทียบกับธาตุตัวอื่น และคาดว่าร้อยละ 70 ท าวิจัย
ลิเทียมเป็นหลัก ซึ่งเป็น Mass scale production 

 

 นายช านาญ ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามขนาดของธุรกิจแบตเตอรี่ และความน่าจะเป็นที่จะเขา้ไปใน
ธุรกิจยานยนต ์

นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อสอบถาม : แบตเตอรี่ที่ใช้กับยานยนต์ และแบตเตอรี่ที่ใช้เพื่อเป็น Energy Storage 
แตกต่างกันเรื่อง Cycle life และ Power density (ความสามารถในการจ่ายพลังงานในช่วงระยะเวลาอันส้ัน) 
แบตเตอรี่ที่ใช้เพื่อเป็น Energy Storage จะเน้นอายุการใช้งาน ทั้งนี้ แบตเตอรี่ ทั้งสองประเภท มีโครงสร้างที่
คล้ายกัน ซึ่งหากมีการออกแบบแบตเตอรี่ที่มีคุณลักษณะที่เปล่ียนไป โรงงานแบตเตอรี่แห่งเดียวกันก็สามารถ
ผลิตแบตเตอรี่อีกประเภทได้ 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2560 
 

ในวาระนี้ประธานฯ เชิ  นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ 
โดย นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  
ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทและ 
บริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการก าหนดค่าตอบแทนที่ส าคั ได้มีแนวทางการพิจารณาและด าเนินการ 

 
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชมุ ชี้แจงรายละเอียด กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าค ัได้มีแนวทางการพิจารณาดงันี้ 
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัท 

มีภาระหน้าที ่และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ตลอดเวลาของการด ารงต าแหน่ง 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม 

โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี  ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะท าการ
วางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) เงินรางวัลประจ าปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการจะท าการประเมินตนเอง
ทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนท าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออัตราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เทา่กับ
ปี 2559 ที่ผ่านมา 
 
บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนปี  2560 (ปีท่ีเสนอ) กับปี 2559 (ปีท่ีผ่านมา) 
 
 

 



 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   หน้า 20/29 
 

 
 ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมฯ พจิารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระน้ี       
 

          สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2560 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น       1 ราย  รวม                 1,500  หุ้น 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง       4 ราย  รวม   1,622,125,302 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             573 ราย     รวม 2,947,733,986 หุ้น  
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,322,780,406 99.7866 
ไม่เห็นด้วย 2,828,278 0.2134 
งดออกเสียง 0 - 
รวม 1,325,608,684 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 1,325,608,684 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี) ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 6  พิจารณาและแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
วาระนี้ประธานฯ ขอเชิ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
และเพื่อสนับสนุนบรรษัทภิบาล ประธานฯ ได้ออกจากห้องประชุมในวาระน้ี  
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปีน้ี กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมจี านวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) /  

ประธานคณะกรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายกษิดิศ อัชนันท ์ กรรมการบรษิัท 

 
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมฯ ได้ ชี้แจงหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
และประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 
 หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวฒุิที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารแล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) ในช่วงระหว่างวันท่ี 7 ตุลาคม 2559  - 15 มกราคม 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบ ส่ือสารของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้อันจะก่อให้เกดิประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท แล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้ง
กรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 
 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) /  

ประธานคณะกรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท เสนอชื่อ นายอมรศักดิ์  นพรัมภา เข้าเป็นกรรมการบริษัท 
(กรรมการอิสระ) แทนนายกษิดิศ อัชนันท์ ซึ่งจะพ้นต าแหน่งตามวาระในคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท ประวัติกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และประวัติ 
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา  ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิ ประชุม เป็นส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 4  หน้า 43-52 

 

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานที่ประชุมฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน  
 

 นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามหลักเกณฑ์
การพิจารณากรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ, ข้อก าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 

9 ปี และนโยบายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ, คุณสมบัติของนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ตอบข้อสอบถาม : บริษัทฯ ก าหนดระยะเวลากรรมการอิสระ 9 ปี แต่มีข้อยกเว้นว่า 

ถ้ากรรมการอิสระท่านน้ัน มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปได้อีก ส าหรับคุณสมบัติของนายอมรศักดิ ์นพรัมภา จากประวัติที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น นายอมรศักดิ์ 
นพรัมภา ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชน มีความรู้ความช านา ด้านกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ 

 

เลขาฯ ท่ีประชุมฯ ชี้แจงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับนิยามกรรมการอิสระที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกไปแล้วทั้งที่ เห็นด้วย  / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 
 
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พจิารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระน้ี 

                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 6  พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             573 ราย     รวม 2,947,733,986 หุ้น 
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1. นายสมใจนึก เองตระกูล (กรรมการรายเดิม) : ประธานกรรมการบริษัท 
 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,930,579,330 99.4217 
ไม่เห็นด้วย 17,046,156 0.5783 
รวม 2,947,625,486 100.0000 
งดออกเสียง 108,500 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,733,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการรายเดิม) : กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท /  

ประธานคณะกรรมการบริหาร/  กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,947,432,686 99.9898 
ไม่เห็นด้วย 301,300 0.0102 
รวม 2,947,733,986 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,733,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
3. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,654,628,461 90.0566 
ไม่เห็นด้วย 293,105,525 9.9434 
รวม 2,947,733,986 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,733,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 
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4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา (กรรมการใหม่แทนนายกษิดิศ อัชนันท์ ซึ่งครบวาระ) : กรรมการอิสระ 

 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,929,425,008 99.3789 
ไม่เห็นด้วย 18,308,978 0.6211 
รวม 2,947,733,986 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,733,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระและเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 

 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2560 และก าหนด 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
  

ในวาระน้ี นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการบรษิัท กลับเข้าท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชุมฯ  
ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
 

นโยบายการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี :  
 มาตรา 120 แห่งพระราชบั  ัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบั ชีและ

ก าหนดค่าสอบบั ชีทุกปี 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบั ชีและก าหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกผู้สอบบั ชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบั ชี ปีที่ผ่านมา โดยค านึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค า

รับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามั ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้

แต่งตั้งผู้สอบบั ชีรับอนุ าตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เพื่อเป็นผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย  

เลขาฯที่ประชมุฯ ชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเตมิดังนี้ 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ  

ให้แต่งตั้งผู้สอบบั ชีรับอนุ าตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เพื่อเป็นผู้สอบบั ชี 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก าหนดค่าสอบบั ชีรวม 7,938,500.- บาท (บริษัทฯ : 1,570,000.- บาท / บริษัทย่อย-

บริษัทร่วม : 6,368,500.- บาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียม

บริการงานสอบบั ชีทั้งกลุ่ม) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) ได้แก่ 

การตรวจ BOI ฉบบัละ 50,000.- บาท ท้ังนี้ ผู้สอบบั ชีรับอนุ าตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ 

 นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พูนวฒันาสุข  ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ ปี 2559) และ/หรือ  

 นายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล               ทะเบียนเลขที่ 4174  และ/หรือ 

 นายพงทวี รัตนะโกเศศ                  ทะเบียนเลขที่ 7795 

ผู้สอบบั ชีทุกคนดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทจด

ทะเบียน และไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นรายให ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ าติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 

ที่ 7 หน้า 53  ของหนังสือเชิ ประชุม 

บริษัทฯ แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบั ชี 

ประเภทค่าตอบแทน 2559 2560 (ปีที่เสนอ) เพิ่มขึน้(ลดลง) 

1. ค่าสอบบั ชี (Audit Fee) 
 บริษัทฯ   
- ค่าสอบบั ชีประจ าปีและรายไตรมาส 

  
  

1,490,000 

  
  

1,570,000 

  
  

80,000 

 21 บริษัทย่อย และ 1 บริษัทร่วม 
- ค่าสอบบั ชีประจ าปีและรายไตรมาส 

  
4,175,000 

  
6,368,500 

  
2,193,500 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน (บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย) 

  
ฉบับละ 50,000 

  
ฉบับละ 50,000 

  
- 

 
ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามค่าสอบบั ชี 

ของบริษัทฯ  ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 ค่าสอบบั ชีบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงขอทราบหลักเกณฑ์ 
เหตุผลการพิจารณา 



 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   หน้า 26/29 
 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ตอบข้อสอบถาม : เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่ม และมีบริษัทย่อยเพิ่ม  
การพิจารณาจะพิจารณาตามเนื้องานของบริษัทย่อย ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่มีการด าเนินงาน ส่วนในปี 2560 โครงการ
ต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย เริ่มมีการด าเนินงาน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มตามสัดส่วนของเวลา
ท างานในการตรวจสอบ  

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ชี้แจงเพิ่มเติม: บริษัทย่อยที่มีเนื้องานเพิ่มคือบริษัทย่อยที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม โครงการหาดกังหัน (3 บริษัทย่อย)  และโครงการหนุมาน (5 บริษัทย่อย) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการ
ด าเนินงาน จึงเสียค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่ า ส าหรับในปีปัจจุบัน เริ่มมีการด าเนินงาน และมีธุรกรรมมากขึ้น 
ค่าธรรมเนียมจึงปรับตามปริมาณงานตรวจสอบ 

 
 ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามจ านวนปีที่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และการเปิดประมูล 
ประธานฯ  ชี้แจงว่า PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีท่ี 2 และทุกปี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้สอบบัญชีเสนอยื่น
ค่าสอบบัญชี 

ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้

         สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบั ชีส าหรับรอบระยะเวลาบั ชี ประจ าปี 2560 และ 
ก าหนดคา่สอบบั ชีประจ าปี 2560 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น       1 ราย  รวม            10,000  หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             574 ราย     รวม 2,947,743,986 หุ้น 
 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,945,221,886 99.9144 
ไม่เห็นด้วย 2,522,100 0.0856 
รวม 2,947,743,986 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,743,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ :   ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบั ชีปี 2560 และก าหนดค่าสอบบั ชีรวมจ านวน 7.9385 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2% ของค่าสอบบั ชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) ได้แก่การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) ตามที่กล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

 
ประธานฯ เชิญนายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 วัตถุประสงค ์
ช าระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ล าปาง และพิษณุโลก รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมโครงการหาดกังหันใช้สินเชื่อโครงการ และเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และลดข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และใช้ใน
การด าเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยแบ่งการใช้เงินจากหุ้นกู้ 20,000 
ล้านบาท ดังนี ้

 
 
 อัตราดอกเบี้ยทีค่าดว่าจะลดลง 

 
 

ทั้งนี ้จะต้องพิจารณาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ เวลาทีอ่อกหุ้นกู้อีกครัง้ 
 

 ภาวะตลาดการเงิน 
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สรุปข้อก าหนดหลกัของหุน้กู ้
 
ชนดิ หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) 

สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ 

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

อาย ุ ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแตว่ันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว  

การเสนอขาย คราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนสถาบันในคราวเดยีวกันหรือตา่งคราวกันได้ 

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ณ เวลาที่ออกในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษทัมี หรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว  

ตลาดรอง บริษัทฯ  อาจจดทะเบยีนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอืตลาดรองอื่น 
 
อ านาจก าหนด และรายละเอยีดอื่นๆ 
1. ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้ลงนามมีอ านาจ ดังนี ้
2. ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลา
เสนอขายและจัดสรร  

3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ 
ผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
ในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร  

4. น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market  Association) หรือตลาด
รองอื่นได้ตามความเหมาะสม  ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใด 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมฯ และที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ 
แรกที่ริเริ่มให้มีช่องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสอบถาม 
 
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                             574 ราย     รวม 2,947,743,986 หุ้น 
 

มีผู้ถือหุ้นที ่ จ านวน (เสียง) คิดเปน็ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,930,803,243 99.4253 
ไม่เห็นด้วย 14,505,243 0.4921 
งดออกเสียง 2,435,500 0.0826 
รวม 2,947,743,986 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,947,743,986 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็น 
ด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครบถ้วนแล้ว  
 

ประธานฯ กล่าวเชญิผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เติม  
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 16.10 น. 
 
 

ลงชื่อ  -นายสมใจนึก  เองตระกูล- ประธานท่ีประชุมฯ 
       (นายสมใจนึก  เองตระกูล)  

                                                                                              ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
 
 
ลงชื่อ -นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ-บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพกิุล)  

    เลขานุการบริษัท  


