1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
ผูมีสิทธิเขาร.วมประชุม

:
:
:

วาระที่ 1-2

:

วาระที่ 3

:

วาระที่ 4-6

:

วาระที่ 7

:

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เปดประชุมเวลา 14.00 น.
อาคารศุภาลัย แกรนด$ ทาวเวอร$ ห&องคอนเวนชั่น ชั้น 33 เลขที่ 1011
ถนนพระราม 3 แขวงช,องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
จํานวนผู&ถือหุ&น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date) จํานวนผู&ถือ
หุ&นรวมทั้งสิ้น 8,221 ราย รวมจํานวนหุ&นทั้งสิ้น 13,162,517,864 หุ&น
จํานวนผู&ถือหุ&นและผู&รับมอบฉันทะที่เข&าร,วมประชุมทั้งสิ้น 77ราย
นับรวมจํานวนหุ&นทั้งสิ้น 5,905,174,243 หุ&น คิดเปIนร&อยละ 44.86 ของหุ&น
ทั้งหมด ครบเปIนองค$ประชุมตามข&อบังคับของบริษัท
จํานวนผู&ถือหุ&นและผู&รับมอบฉันทะที่เข&าร,วมประชุมทั้งสิ้น 87ราย
นับรวมจํานวนหุ&นทั้งสิ้น 5,943,241,243 หุ&น คิดเปIนร&อยละ 45.15 ของหุ&น
ทั้งหมด ครบเปIนองค$ประชุมตามข&อบังคับของบริษัท
จํานวนผู&ถือหุ&นและผู&รับมอบฉันทะที่เข&าร,วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย
นับรวมจํานวนหุ&นทั้งสิ้น 5,948,751,243 หุ&น คิดเปIนร&อยละ 45.19 ของหุ&น
ทั้งหมด ครบเปIนองค$ประชุมตามข&อบังคับของบริษัท
จํานวนผู&ถือหุ&นและผู&รับมอบฉันทะที่เข&าร,วมประชุมทั้งสิ้น 93 ราย
นับรวมจํานวนหุ&นทั้งสิ้น 5,957,467,943 หุ&น คิดเปIนร&อยละ 45.26 ของหุ&น
ทั้งหมด ครบเปIนองค$ประชุมตามข&อบังคับของบริษัท

ก.อนเริ่มการประชุม
นางสาวธัญพร เจตร$จําลอง ทําหน&าที่เปIนผู&ดําเนินการประชุมกล,าวต&อนรับผู&ถือหุ&นทุกท,าน เพื่อเข&าสู,การ
ประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2561 ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และได&แถลงให&ที่ประชุมทราบว,า มีผู&ถือหุ&น
เข&าร,วมประชุมด&วยตนเองทั้งสิ้น 41 ราย นับจํานวนหุ&นได& 376,342,850 หุ&น และมีผู&รับมอบฉันทะจากผู&ถือหุ&นเข&าร,วม
ประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจํานวนหุ&นได& 5,528,331,393 หุ&น ดังนั้น รวมผู&ถือหุ&นและผู&รับมอบฉันทะเข&าร,วมประชุม
ทั้งสิ้น76 ราย นับจํานวนหุ&นได&ทั้งสิ้น 5,904,674,243 หุ&น คิดเปIนร&อยละ 44.86 ของจํานวนหุ&นที่จําหน,ายได&ทั้งหมด
ของบริษัท ครบเปIนองค$ประชุม ตามข&อบังคับของบริษัท ข&อ 48 รวมทั้งแนะนําคณะกรรมการบริษัท ผู&บริหาร ผู&สอบ
บัญชีของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จากสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด$ วิทยา จํากัด ดังนี้
ต,อหน&าที่ 2./ รายชื่อ
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รายชื่อกรรมการที่เขาร.วมประชุมทุกท.าน มีดังนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทน
2. นายอัชดา
เกษรศุกร$
ประธานกรรมการบริหาร
3. ร&อยตํารวจโทศิวะรักษ$ พินิจารมณ$
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน$
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทน
5. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน$ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางจิราภรณ$
เล&าเจริญ
กรรมการอิสระ
7. นายพีรทัศน$
ธนรัชต$วัฒนา
กรรมการ /กรรมการผู&จดั การ/กรรมการบริหาร
8. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการ / กรรมการผู&จดั การ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการ
องค$กร / กรรมการบริหาร
9. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ / รองกรรมการผู&จดั การ สายบัญชีการเงินและ
บริหารองค$กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค,าตอบแทน /เลขานุการบริษัท
10. นายสุรพัฒน$
ชมรัตน$
กรรมการ / กรรมการบริหาร
11. นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ$ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ผูสอบบัญชีของบริษัท
1. นายพิสิฐ
2. นายอาสา

ทางธนกุล
โอภาสสัมฤทธิ์

สํานักงานบริษัท ไพร&ซวอเตอร$เฮ&าส$ คูเปอร$ส เอบีเอเอส จํากัด
สํานักงานบริษัท ไพร&ซวอเตอร$เฮาส$ คูเปอร$ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
นายศักดิ์ชัย
วิรุฬห$ชีว
จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด$ วิทยา จํากัด
ดังนั้นสัดส,วนของกรรมการที่เข&าร,วมประชุมผู&ถือหุ&นในครั้งนี้คิดเปIน 100.00% ของกรรมการทั้งหมด
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน&าที่ประธานที่ประชุม กล,าวเปดประชุมสามัญผู&ถือหุ&น
ประจําปK 2561 พร&อมกับกล,าวต&อนรับผู&ถือหุ&นที่เข&าร,วมประชุม โดยก,อนเริ่มการประชุม ได&มอบหมายให&นางสาวธัญพร
เจตร$จําลอง เปIนผู&ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได&ดังนี้
ผู&ดําเนินการประชุม ได&แจ&งข&อมูลเบื้องต&นให&ทราบถึงทุนของบริษัทต,อผู&ถือหุ&น ดังนี้
• ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,907,119,713.00 บาท
• ทุนชําระแล&ว
จํานวน 1,316,251,786.40 บาท
ต,อหน&าที่ 3./ และได&แจ&ง
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และได&แจ&งให&ผู&ถือหุ&นทราบว,า บริษัทได&ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู&ถือ
หุ&นอย,างเปIนธรรมและเท,าเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสให&ผู&ถือหุ&นที่ไม,สามารถเข&าร,วมประชุมได& สามารถมอบฉันทะให&กรรมการอิสระเปIนผู&รับมอบ
ฉันทะได&
2. เปดโอกาสให&ผู&ถือหุ&นสามารถส,งคําถามมายังบริษัทเปIนการล,วงหน&า
พร&อมกันนี้ได&ชี้แจงต,อที่ประชุมผู&ถอื หุ&น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู&ถือหุ&น ตามข&อบังคับของบริษัทข&อที่ 50 ให&นับหนึ่งหุ&นเปIนหนึ่ง
เสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให&กระทําโดยเปดเผย ซึ่งผู&ถือหุ&นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด&วย ไม,เห็นด&วย
หรืองดออกเสียง ในแต,ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู&ถือหุ&นลงคะแนนเสียงไม,เห็น
ด&วยและงดออกเสียงเท,านั้น โดยผู&ถือหุ&นที่ไม,เห็นด&วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได&รับ
แจกจากเจ&าหน&าที่ก,อนเข&าร,วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ&าหน&าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนํา
คะแนนเสียงที่ ไม,เห็นด&วยและงดออกเสียง ดังกล,าวนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข&าร,วมประชุม
ส,ว นที่ เหลือ จะถือ ว,า เปI นคะแนนเสีย งที่ ลงคะแนนเห็น ด&ว ยในวาระนั้น ๆ ทั้ งนี้ ในกรณี ไ ม, มีผู& ใดแสดง
ความเห็นคัดค&าน หรือแสดงความคิดเห็นเปIนอย,างอื่นให&ถือว,าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเปIนเอกฉันท$
3. ในกรณีผู&ถือหุ&นมอบฉันทะให&กรรมการ ให&เปIนไปตามที่ผู&ถือหุ&นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู&ถือหุ&นที่ประสงค$จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให&ความเห็นในแต,ละวาระ ให&แจ&งชื่อและนามสกุล เพื่อเปIน
ข&อมูลให&บริษัท และเพื่อมิให&เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต, างๆ ในแต,ละวาระ ขอให&ผู&ถือหุ& น
สอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่อผู&ดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร&อยแล&ว ได&เสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&น พิจารณา
เรื่องต,าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต,อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบว,า บริษัทได&มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว,าได&มีการบันทึกรายงานการประชุมไว&อย,างถูกต&อง
และจัดส,งให&ตลาดหลักทรัพย$แห,งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต,วันประชุมผู&ถือหุ&น พร&อมทั้งเผยแพร,ทางเว็บไซด$
ของบริษัทแล&ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2560 ให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นรับรองรายงาน
การประชุม โดยบริษัทได&จัดส,งสําเนารายงานการประชุมดังกล,าวพร&อมหนังสือเชิญประชุมให&แก,ผู&ถือหุ&น รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 1 ก,อนการประชุมแล&ว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม,เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,านใด
ซักถาม จึงขอเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2560 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560
ต,อหน&าที่ 4./ มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&ว มีมติเปIนเอกฉันท$รับรองการประชุมดังกล,าว ด&วยเสียง ดังนี้

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
ร&อยละของจํานวนหุ&นที่มาเข&าร,วมประชุม
ราย
(1 หุ&น เท,ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด&วย
77
5,905,174,243
100.00
ไม,เห็นด&วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจํานวน 5,905,174,243 เสียงทั้งหมดที่เข&าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&นายอัชดา เกษรศุกร$ ประธานกรรมการบริหาร
เปIนผู&รายงาน
นายอั ช ดา เกษรศุ ก ร$ ประธานกรรมการบริ ห าร ได& ก ล, า วต, อ ที่ ป ระชุ ม ว, า บริ ษั ท ได& ส รุ ป รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปK 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปK 2560 ตามที่ได&จัดส,ง
ให&ผู&ถือหุ&นพร&อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําปK 2561 แล&ว
สําหรับด&านการต,อต&านการทุจริตคอร$รัปชั่น
ปK 2557
บริษัทได&เข&าร,วมประกาศเจตนารมณ$การต,อต&านการทุจริต
ปK 2558
จัดทํานโยบายการต,อต&านการคอร$รัปชั่นและแนวปฏิบัติ
ปK 2559
จัดอบรมให&พนักงานทุกระดับในหัวข&อจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต,อต&านการทุจริต
คอร$รัปชั่น
ยื่นการขอรับรองและมีการแก&ไขปรับปรุง แต,เนื่องจากเกินกรอบเวลาที่กําหนดไว& ตั้งแต,
วันที่ 1 มกราคม 2560 จึงอยู,ในช,วงระยะเวลาเว&นวรรคเปIนเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอ
รับรองได&
ปK 2560
3 กรกฎาคม บริษัทได&ประกาศเจตนารมณ$ในการต,อต&านการทุจริต ใหม,อีกครั้งและ
ได&ปรับปรุงนโยบายการต,อต&านการทุจริตและคอร$รัปชั่น
ปK 2561
ขณะนี้อยู,ระหว,างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองซึ่งคาดว,าจะยื่นขอรับรองได&ภายใน
ปK 2561
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม, เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,านใด
ซักถาม จึงขอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปK 2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู&ถือหุ&นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปK 2560
ต,อหน&าที่ 5./ วาระที่ 3
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการ
ผู&จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค$กร และกรรมการบริหาร เปIนผู&รายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู&จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค$กร และกรรมการบริหารได&
กล,าวต,อที่ประชุมว,าคณะกรรมการบริษัทได&จัดพิมพ$รายละเอียดของงบการเงิน ประจําปK 2560 ซึ่งประกอบด&วยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ,านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู&สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน บริษัท ไพร&ซวอเตอร$เฮ&าส$ คูเปอร$ส เอบีเอเอส จํากัด และได&รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล&วลงในรายงานประจําปK 2560 ซึ่งได&ส,งให&ท,านผู&ถือหุ&นพิจารณาเปIนการล,วงหน&า พร&อม
หนังสือนัดประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2561 เพื่อพิจารณาแล&วจึงขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

รายการ

ปK 2560

สินทรัพย$รวม
หนี้สินรวม
ส,วนของผู&ถือหุ&น
รายได&จากงานโครงการ
และการขายสินค&า
รายได&จากการขาย
กระแสไฟฟ_า
รวมรายได&
รวมค,าใช&จ,าย
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปK
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นทางภาษี
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปK
ส,วนของบริษัท
ส,วนที่เปIนของส,วนได&เสียที่ไม,
มีอํานาจควบคุม

3,561.22
1,662.64
1,898.58
965.91

งบการเงินรวม
ปK 2559
เปลี่ยนแปลง
(%) เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
3,601.56
(1.12)
1,453.92
14.36
2,147.64
(11.60)
829.39
16.46

(หน,วย : ล&านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปK 2560
ปK 2559
เปลี่ยนแปลง
(%) เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
3,585.06
3,461.17
3.58
1,570.91
1,294.23
21.38
2,014.15
2,166.94
(7.05)
935.19
784.86
19.15

355.39

271.01

31.14

-

-

1,371.22
1,662.01
(273.57)
37.63

1,141.39
1,216.28
(56.04)
(3.33)

20.14
36.65
388.17
(1,230.03)

1,052.69
1,210.31
(166.00)
13.20

871.18
850.76
16.18
(4.14)

20.83
42.26
(1,125.96)
(418.84)

(235.94)

(59.38)

297.34

(152.80)

12.04

(1,369.10)

(250.97)
(22.60)

(35.41)
(20.63)

608.75
9.55

(166.00)
-

16.18
-

(1,125.96)
-

ต,อหน&าที่ 6./ ภาพรวม

-
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปK 2560 สรุปดังนี้
ธุรกิจ
ธุรกิจเสาส,งและธุรกิจอื่นๆ
- ธุรกิจเสาส,ง
- ธุรกิจอื่น (PGE)
รวมธุรกิจเสาส,งและอื่นๆ
ธุรกิจพลังงาน
- โรงไฟฟ_า โกเมน ไบโอแมส
- โรงไฟฟ_า อําพัน ไบโอแมส
- โรงไฟฟ_าสตึก ไบโอแมส
รวมธุรกิจพลังงาน
ผลการดําเนินงานรวม
ขาดทุนจากการตั้งด&อยค,าความนิยม
ของ PGE
ขาดทุน จากการตั้ งด& อยค, าของเงิ น
ลงทุน DIMET

หน,วย : ล&านบาท
กําไร
ดอกเบี้ย
(ขาดทุน)สุทธิ

รายได&

กําไรขั้นต&น

ค,าเสื่อม

985
31
1,016

65
(10)
55

(9)
(15)
(24)

(3)
-

34
(36)
(2)

293
0.4
62
355
1,371

107
(12.5)
(13)
82
137

(31)
(25)
(18)
(74)
(98)

(21)
(22)
(17)
(60)
-

45
(68)
(62)
(85)
(87)
(52)
(111)

ต,อจากนั้นนายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู&จดั การ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค$กร และกรรมการบริหาร
ได&นําเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษทั ในปK 2560 และแนวโน&ม
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม, ทั้งนี้มีผู&ถือหุ&นซักถามใน
ประเด็นต,างๆ ดังนี้
นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงมีกําไร 34 ล&านบาท แต,ในงบการเงินรวมตัวเลขขาดทุน สรุปว,าธุรกิจ
เสาส,งมีกําไรหรือขาดทุน และธุรกิจหลักของบริษัทฯเปIนธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงหรือโรงไฟฟ_า
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : การดําเนินกิจการเฉพาะธุรกิจเสาส,งมีกําไร แต,ในงบการเงินรวมสรุปรวมขาดทุน เนื่องจาก
รวมธุรกิจของ PGE เข&าไปด&วย
ส,วนธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงมีสัดส,วนรายได&คิดเปIน 75% โรงไฟฟ_ามีสัดส,วนรายได&
คิดเปIน 35%สําหรับปK 2561 คาดว,าสัดส,วนรายได&ของโรงไฟฟ_าจะเพิ่มขึ้น โดยรายได&ของเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงจะเปIน
60% และรายได&ของโรงไฟฟ_าจะเพิ่มขึ้นเปIน 40%
ต,อหน&าที่ 7./ นายธนพัฒน$
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นายธนพัฒน@ ลอสิริไพบูลย@ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถาม ประเด็นต,าง ๆ ดังนี้
- ค,าเสื่อมของโรงไฟฟ_า มีวิธีการคิดอย,างไร และแต,ละโรงไฟฟ_าเหลือสัญญาขายไฟอีกกี่ปK
- การตั้งด&อยค,าบริษัท พาราไดซ$กรีน เอนเนอยี่ PGE มีสาเหตุมาจากอะไร และประกอบธุรกิจอะไร
- การชะลอรับซื้อไฟของภาครัฐ จะอนุมัติเมื่อไร หรือโครงการล&มเลิกไป
- การลงทุนใน บมจ.ไดเมท (สยาม) Dimet เป_าหมายเปIนการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว และ
หากบริษัท Dimet มีการเพิ่มทุน บริษัทฯจะลงทุนเพิ่มหรือไม,
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : ค,าเสื่อมของโรงไฟฟ_า จะตัดตามระยะเวลาอายุการใช&งานที่เหลือ
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค@กร
ตอบข&อสอบถาม เกี่ยวกับ PGE: เมื่อตอนที่ UWC จะเข&าไปลงทุน PGE ภาครัฐได&ให&การสนับสนุนเปดกว&างให&
เอกชนยื่นขายไฟจากโครงการโรงไฟฟ_าจากพลังงานทดแทนซึ่งโครงการของ PGE มีความพร&อมมากมีทรัพย$สินเปIน
อุ ป กรณ$ เ กี่ ย วกั บ พื ช พลั ง งาน รวมทั้ ง มี บ, อ หมั ก ไบโอแกl ส เครื่ อ งกํ า เนิ ด กระแสไฟฟ_ า บริ ษั ท ฯจึ ง เข& า ลงทุ น โดยมี
วัตถุประสงค$ซื้อ PGE ก็เพื่อทําโรงไฟฟ_า แต,หลังจากที่ UWC เข&าไปลงทุน นโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง จนทํา
ให&แผนงานธุรกิจของ PGE ที่จะยื่นขายไฟไม,สามารถทําได&ตามแผนงาน ทรัพย$สินและอุปกรณ$เครื่องจักรจึงกลายมาเปIน
ค,าเสื่อมที่เปIนภาระของ UWC
ตอบข&อสอบถามเรื่องระยะของสัญญาขายไฟของโรงไฟฟ_าแต,ละโรงดังนี้ : โรงไฟฟ_า ยูดับบลิวซี โกเมนไบโอแมส
เหลือระยะสัญญาขายไฟ 13 ปK / โรงไฟฟ_ายูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส เหลือระยะสัญญาขายไฟ 10 ปK / ส,วน
โรงไฟฟ_าสตึกไบโอแมสไม,มีวันหมดอายุสัญญาขายไฟ
ตอบข&อสอบถาม เกี่ยวกับประเด็นที่ภาครัฐชะลอการรับซื้อไฟฟ_าจากพลังงานทดแทน : การปรับเปลี่ยน กลไก
การรับซื้อไฟฟ_าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ของ กพช. ล,าสุด จะกระทบกับผู&ผลิตไฟฟ_ารายใหม,มากกว,าผู&ผลิตในปmจจุบัน
จึงไม,มีผลกระทบต,อผู&ผลิตรายเดิมที่มีสัญญาขายไฟอยู,แล&ว
ตอบข&อสอบถาม เกี่ยวกับการลงทุนใน DIMET: บริษัทเข&าไปลงทุนใน DIMETเพราะเปIนบริษัทที่ก,อตั้งมานาน
เปIนบริษัทที่มีความน,าเชื่อถือ มี License ผลิตและจําหน,ายสีจากต,างประเทศ ผลิตภัณฑ$มีชื่อเสียงด&านสีป_องกันสนิมและ
สีป_องกันความร&อนในภาคอุตสาหกรรม
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท
ตอบข&อสอบถาม : บริษัทฯ จะนําเงินมาเพิ่มทุนใน DIMET หรือไม, จะต&องนําเรื่องเสนอและผ,านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทก,อน
นายกมลกิจ กุลสรรค@ศุภกิจ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถาม Backlog ของเสาส,งไฟฟ_าแรงสูง 19,000 ตัน คิดเปIนมูลค,าเท,าไร และของงานเสาโทรคมนาคมเปIน
อย,างไร
ต,อหน&าที่ 8./ นายธีรชัย
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นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : Backlog ของงานเสาส,งไฟฟ_าแรงสูง ณ 31 มีนาคม 2561 ประมาณ700 ล&านบาท ส,วนงาน
เสาโทรคมนาคม จะมีการติดตั้งจากโอเปอร$เรเตอร$ในปKนี้มากขึ้น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม, เมื่อไม,มีผู&ถือ
หุ&นท,านใดต&องการซักถาม จึงขอเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปK 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&ว มีมติด&วยคะแนนเสียงข&างมากอนุมัติงบการเงิน ประจําปK
2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด&วยเสียงดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
ร&อยละของจํานวนหุ&นที่มาเข&าร,วมประชุม
ราย
(1 หุ&น เท,ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด&วย
85
5,918,352,543
99.5812
ไม,เห็นด&วย
2
24,888,700
0.4188
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,943,241,243 เสียงทั้งหมดที่เข&าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจ.ายเงินปBนผล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู&จัดการ สาย
พัฒนาธุรกิจและกิจการองค$กร และ กรรมการบริหาร เปIนผู&รายงาน
นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู&จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค$กร และ กรรมการบริหารได&กล,าว
ต,อที่ประชุมว,าบริษัทมีนโยบายการจ,ายเงินปmนผลในอัตราไม,น&อยกว,าร&อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษีเงินได&นิติบุคคลหากการจ,ายเงินปmนผลนั้นไม,มีผลกระทบต,อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย,างมี
นัยสําคัญ อย,างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให&มีการจ,ายเงินปmนผลในอัตราน&อยกว,าอัตราที่กําหนดข&างต&นได& หากบริษัทมี
ความจําเปIนที่จะต&องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล,าวไปใช&เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ในปK 2560 งบการเงินของบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปIนจํานวนเงิน 166.00 ล&านบาท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ,ายเงินปmนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปK 2560 ตั้งแต,วันที่ 1 มกราคม
2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และตามมาตรา 116 แห,งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข&อบังคับของบริษัทฯ ข&อ 57
กําหนดว,า บริษัทต&องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปKส,วนหนึ่งไว&เปIนทุนสํารอง ไม,น&อยกว,าร&อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปKหัก
ด&วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ&ามี) จนกว,าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม,น&อยกว,าร&อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น
เห็นควรจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร&อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปK เปIนจํานวนเงิน 1,685,843 บาท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม, ทั้งนี้มีผู&ถือหุ&นสอบถาม
ดังนี้
ต,อหน&าที่ 9./ นายประวิทย$
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นายประวิทย@ เจษฎาอภิมุข : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามประเด็นการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย แม&บริษัทฯขาดทุน จําเปIนต&องจัดสรรทุนสํารองด&วยหรือ
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : บริษัทได&จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายใน อัตราร&อยละ 5 ของกําไรสุทธิ เนื่องจากงบเดี่ยว
ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จากการทําธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงมีกําไร แต,ในไตรมาส 4 มีผล
ขาดทุน จึงไม,ได&จัดสรรทุนสํารอง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามอีกหรือไม, เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,าน
ใดต&องการซักถาม จึงขอเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาอนุมัติงดจ,ายเงินปmนผลสําหรับผลการดําเนิน ตั้งแต,วันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปIนจํานวนเงิน 1,685,843 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&ว มีมติด&วยคะแนนเสียงข&างมากอนุมัติให&งดจ,ายเงินปmนผล
สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต,วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เปIนจํานวนเงิน 1,685,843 บาท ด&วยเสียง ดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
ร&อยละของจํานวนหุ&นที่มาเข&าร,วมประชุม
มติ
ราย
(1 หุ&น เท,ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด&วย
89
5,918,202,543
99.4865
ไม,เห็นด&วย
3
30,548,700
0.5135
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,948,751,243 เสียงทั้งหมดที่เข&าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหา
และพิจารณาค,าตอบแทนเปIนผู&รายงาน
นายมณฑล เชตุ วั ล ลภกุ ล กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค, า ตอบแทน ได& ก ล, า วต, อ ที่ ป ระชุ ม ว, า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข&อบังคับของบริษัท ข&อที่ 24 สรุปใจความสําคัญว,าในการประชุมสามัญประจําปK
ทุกครั้งให&กรรมการออกจากตําแหน,งเปIนจํานวน 1 ใน 3 ถ&าจํานวนกรรมการที่จะแบ,งออกให&ตรงเปIน 3 ส,วนไม,ได& ก็ให&
ออกโดยจํานวนใกล&ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข&ามาดํารงตําแหน,งใหม,ก็ได& ในการ
ประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2561 มีกรรมการที่ต&องออกจากตําแหน,งตามวาระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1.
นายพีรทัศน$
ธนรัชต$วัฒนา
กรรมการบริษัท
2.
นายอัชดา
เกษรศุกร$
กรรมการบริษัท
3.
นายเพียรชัย
ถาวรรัตน$
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.
ดร.นที
นาคธนสุกาญจน$ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ต,อหน&าที่ 10./ สําหรับกรรมการ
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สําหรับกรรมการซึ่งพ&นจากตําแหน,งตามวาระจํานวน 4 คน ตามรายชื่อข&างต&น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค,าตอบแทน ได&พิจารณาจากคุณสมบัติเปIนรายบุคคลของผู&ที่ดํารงตําแหน,งกรรมการบริษัทอยู,เดิม มีความเห็นว,า
เปIนบุคคลที่มีความรู& ความสามารถ เปIนผู&มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู&นํา วิสัยทัศน$กว&างไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต,อองค$กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได&เปIนอย,างดี ได&ใช&
ประสบการณ$ เสนอแนะแนวนโยบายแก,บริษัท รวมทั้งเปIนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข&อง และ
ข&อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช,วงที่ผ,านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ&น
จากตําแหน,งตามวาระจํานวน 4 คน ให&กลับเข&าเปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส,วนการถือหุ&นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ$การทํางาน
ปรากฏตามสิ่งที่ส,งมาด&วย ลําดับที่ 3 ที่ได&จัดส,งให&แก,ผู&ถือหุ&นพิจารณาเปIนการล,วงหน&า พร&อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู&
ถือหุ&น ประจําปK 2561 แล&ว
ในการนี้ นายเพียรชัย ถาวรรัตน$ และ ดร.นที นาคธนสุกาญจน$ กรรมการอิสระรายเดิม และได&รับการเสนอ
ชื่อให&ดํารงตําแหน,งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได&พิจารณาแล&วเห็นว,าบุคคลที่จะเสนอชื่อให&เปIนกรรมการ
อิสระจะสามารถให&ความเห็นได&อย,างเปIนอิสระและเปIนไปตามหลักเกณฑ$ที่เกี่ยวข&อง และมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน,ง
กรรมการอิสระตามที่บริษัทกําหนดซึ่งเปIนคุณสมบัติที่เข&มกว,ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ$ของคณะกรรมการตลาดทุน
โดยดํารงตําแหน,งกรรมการอิสระน&อยกว,า 9 ปK ต,อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข&าดํารงตําแหน,งกรรมการนั้น บริษัทมิได&เปดโอกาสให&ผู&ถือหุ&นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข&ารับการพิจารณา
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข&อบังคับของบริษัท ข&อที่ 32 ระบุว,า
“ห&ามมิให&กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย,างเดียวกันและเปIนการแข,งขันกับกิจการของบริษัท ไม,ว,าจะทําเพื่อ
ประโยชน$ตนหรือประโยชน$ผู&อื่น เว&นแต,จะได&แจ&งให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นทราบ ก,อนที่จะมีมติแต,งตั้ง”
ดังนั้น ก,อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ&งให&ที่ประชุมทราบว,า กรรมการบริษัท 4 คน ที่เสนอแต,งตั้งใน
การประชุมครั้งนี้ ไม,มีกรรมการท,านใดที่เปIนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย,างเดียวกันและเปIน
การแข,งขันกับบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม, เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,านใด
ต&องการซักถาม จึงขอเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยผู&ถือหุ&นสามารถเลือกตั้งกรรมการ
เปIนรายบุคคลได&
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&ว มีมติด&วยคะแนนเสียงข&างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน
เข&าดํารงตําแหน,งกรรมการบริษัท ด&วยเสียง ดังนี้

ต,อหน&าที่ 11./ ผู&ถือหุ&น
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ผู&ถือหุ&นที่เข&าร,วมประชุมและผู&รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 92 ราย รวมจํานวนหุ&นได& 5,948,751,243 หุ&น
รายชื่อกรรมการ
1. นายพีรทัศน$
ธนรัชต$วัฒนา
2. นายอัชดา
เกษรศุกร$
3. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน$
4. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน$

เห็นด&วย
คะแนนเสียง

ร&อยละ

ไม,เห็นด&วย
คะแนนเสียง

ร&อยละ

บัตรเสีย
คะแนนเสียง ร&อยละ

ร&อยละ

155,488,700

2.6138

จํานวน
ราย
1

5,660,000 0.0951

0 0.0000

1

5,660,000 0.0951

0 0.0000

2.6138

3

23,610,000 0.3969

0 0.0000

2.6138

3

24,210,000 0.4070

0

จํานวน
ราย
85

5,787,602,543

จํานวน
ราย
97.2910
6

85

5,787,602,543

97.2910

6

155,488,700

2.6138

83

5,769,652,543

96.9893

6

155,488,700

83

5,769,052,543

96.9792

6

155,488,700

งดออกเสียง
คะแนนเสียง

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได&แจ&งต,อที่ประชุมว,า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจําปK 2561
มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต,อไปนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายอัชดา
เกษรศุกร$
3. ร&อยตํารวจโทศิวะรักษ$
พินิจารมณ$
4. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน$
5. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน$
6. นางจิราภรณ$
เล&าเจริญ
7. นายพีรทัศน$
ธนรัชต$วัฒนา
8. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
9. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
10. นายสุรพัฒน$
ชมรัตน$
11. นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ$
โดย ร&อยตํารวจโทศิวะรักษ$ พินิจารมณ$ นายเพียรชัย ถาวรรัตน$ ดร.นที นาคธนสุกาญจน$ เปIนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางจิราภรณ$ เล&าเจริญ เปIนกรรมการอิสระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดค.าตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู&จัดการ สาย
พัฒนาธุรกิจและกิจการองค$กร เปIนผู&รายงาน
นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู&จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค$กร ได&กล,าวต,อที่ประชุมว,า ตาม
ข&อบังคับของบริษัท ข&อ 37. สรุปใจความสําคัญว,า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได&รับค,าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน$ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข&อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู&ถือหุ&น
ต,อหน&าที่ 12./ จะพิจารณา

0.000
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จะพิจารณา ซึ่งในปK 2560 ค,าตอบแทนของกรรมการซึ่งได&รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู&ถือหุ&น ประจําปK 2560 เปIน
จํานวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกําหนดจ,ายเปIนรายครั้ง สําหรับปK 2560 บริษัทได&จ,ายค,าตอบแทนให&แก,กรรมการเปIน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,678,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทสรุปจํานวนเงินที่จ,ายให&แก,คณะกรรมการบริษัทเปIนรายบุคคลไว&ในรายงานประจําปK 2560 ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 2 ในหัวข&อโครงสร&างการถือหุ&นและการจัดการ เรื่อง ค,าตอบแทนกรรมการและผู&บริหาร
สําหรับในปK 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นควรกําหนดค,าตอบแทนกรรมการ ประจําปK 2561 เปIนจํานวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท,าเดิมเมื่อเทียบกับปK
2560 ทั้งนี้ไ ม,รวมถึงค,าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการบริษัทได&รับในฐานะพนั กงานหรือลูกจ&า งของบริษัท ซึ่ ง
กําหนดการจ,ายเปIนรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย,างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต,างๆ และเปรียบเทียบอ&างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึ งความเหมาะสมของจํา นวนคณะกรรมการบริษั ทโดยมี
รายละเอียดการดังนี้
1. ค,าตอบแทนที่เปIนตัวเงิน คือ ค,าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข&าร,วมประชุม)
• ค,าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได&รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปIนผู&ที่ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได&รับค,า
เบี้ยประชุมในการเข&าร,วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• ค,าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัทท,านใดที่ได&รับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปIนผู&ที่ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได&รับค,าเบี้ยประชุมในการ
เข&าร,วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข&าร,วมประชุม)
• ค,าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• ค,าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทน (ทุกคราวที่เข&าร,วมประชุม)
• ค,าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาททั้งนี้
สําหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทนที่ได&รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือ
เปIนผู&ที่ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได&รับค,าเบี้ยประชุมในการเข&าร,วมประชุมครั้งละ 20,000.บาทแทน
• ค,าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิ จารณาค,า ตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้สําหรั บ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค,าตอบแทนท,านใดที่ได&รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปIนผู&ที่
ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได&รับค,าเบี้ยประชุมในการเข&าร,วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน
ต,อหน&าที่ 13./(4) คณะกรรมการ
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(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข&าร,วมประชุม)
• ค, า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได&รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปIนผู&ที่ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไม,ได&รับค,าเบี้ยประชุม
• ค,าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารท,านใดที่ได&รับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปIนผู&ที่ได&รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม,ได&รับค,าเบี้ยประชุม
2. ค,าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน$อื่นๆ
บริษัทไม,มีนโนบายให&ค,าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค,าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได&รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม,มีการให&หุ&น หุ&นกู& หรือหลักทรัพย$อื่นใดแก,กรรมการและผู&บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต,วันที่ที่ประชุมสามัญผู&ถือหุ&นอนุมัติเปIนต&นไป จนกว,าจะมีมติให&เปลี่ยนแปลงเปIนอย,างอื่น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม, ทั้งนี้มีผู&ถือหุ&นเสนอ
ข&อคิดเห็นดังนี้
นายธนพัฒน@ ลอสิริไพบูลย@ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามว,า บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร$ (UWC Solar)มีการดําเนินธุรกิจหรือไม,มี เนื่องจากค,าใช&จ,ายเปIนการจ,าย
ค,าตอบแทนให&กรรมการ
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : UWC Solar เปIนบริษัทที่จัดตั้งเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ_าพลังงานแสงอาทิตย$
โดยเฉพาะ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามอีกหรือไม, เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,าน
ใดซัก ถาม จึงขอเสนอให&ที่ ประชุ มผู&ถื อหุ&นพิ จารณาอนุมั ติกํา หนดค, าตอบแทนกรรมการ ประจํ าปK 2561 ตามอัตรา
รายละเอียดข&างต&น
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&วมีมติด&วยคะแนนเสียงเกินกว,า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู&ถือหุ&นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกําหนดค,าตอบแทนกรรมการ ประจําปK 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ด&วยเสียง ดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
ร&อยละของจํานวนหุ&นที่มาเข&าร,วมประชุม
มติ
ราย
(1 หุ&น เท,ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด&วย
81
5,787,082,443
97.2823
ไม,เห็นด&วย
8
142,702,800
2.3989
งดออกเสียง
3
18,966,000
0.3188
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,948,751,243 เสียงทั้งหมดที่เข&าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ต,อหน&าที่ 14./วาระที่ 7

14

วาระที่ 7
พิจารณาแต.งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค.าสอบบัญชีประจําป 2561
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&มอบหมายให&ร&อยตํารวจโทศิวะรักษ$ พินิจารมณ$ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปIนผู&รายงาน
ร&อยตํารวจโทศิวะรักษ$ พินิจารมณ$ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระได&กล,าวต,อที่ประชุมว,า
ตามมาตรา 120 แห,งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นสามัญประจําปK แต,งตั้งผู&สอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินค,าสอบบัญชีของบริษัททุกปK ในการแต,งตั้งผู&สอบบัญชีจะแต,งตั้งผู&สอบบัญชีคนเดิมก็ได& และ
ข&อบังคับของบริษัท ข&อ 59 กําหนดว,า ผู&สอบบัญชีต&องไม,เปIนกรรมการ พนักงาน ลูกจ&าง หรือผู&ดํารงตําแหน,งหน&าที่ใดๆ
ของบริษัท ทั้งนี้ผู&สอบบัญชีของบริษัทประจําปK 2560 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เปIนผู&ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต, ปK 2556-2560 เปIนปKที่ 5)และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม,เคยเปIนผู&ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย&มสกุล
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม,เคยเปIนผู&ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม,เคยเปIนผู&ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห,งสํานักงาน บริษัท ไพร&ซวอเตอร$เฮาส$คูเปอร$ส เอบีเอเอสจํากัด
สําหรับปK 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได&พิจารณาคัดเลือกผู&สอบบัญชีของสํานักงานบัญชีแห,งใหม,ซึ่งอยู,ใน
รายชื่อผู&สอบบัญชีที่ได&รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$เนื่องจาก
ผู&สอบบัญชีรายเดิมได&ให&บริการต,อเนื่องเปIนปKที่ 5 ติดต,อกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว,าเพื่อให&เกิดความเปIนอิสระจึง
เห็นควรเสนอแต,งตั้งผู&สอบบัญชี ประจําปK 2561 แห,งสํานักงานบริษัท ดีลอยท$ ทู&ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
("Deloitte") ดังนี้
1. ดร. สุวัจจชัย
เมฆะอํานวยชัย
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย$
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
ซึ่งเปIนผู&มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปIนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเปIนอิสระมีทีมสนับสนุน
เพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ&วนตามข&อบังคับของบริษัท และข&อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย$
และตลาดหลักทรัพย$ จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค,าตอบแทน ดังนี้
ต,อหน&าที่ 15./รายละเอียด

15

รายละเอียด
ค,าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค,าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค,าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค,าสอบบัญชีประจําปK
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
ป 2561
(นําเสนอ)
220,000.220,000.220,000.1,040,000.1,700,000.-

จํานวนเงิน (บาท)
ป 2560
380,000.380,000.380,000.1,308,000.2,448,000.-

โดยผู&สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย,อยจะเปIนผู&สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู&สอบบัญชีรับอนุญาต
ในนาม สํานักงาน บริษัท ดีลอยท$ ทู&ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เพื่อให&มั่นใจว,ากระบวนการจัดทํางบการเงินจะ
สามารถดําเนินการตรวจสอบได&แล&วเสร็จตามกําหนดเวลา
ทั้งนี้ ผู&สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข&างต&นไม,มีความสัมพันธ$หรือส,วนได&เสียกับ บริษัท/ บริษัทย,อย/ผู&บริหาร/ผู&
ถือหุ&นรายใหญ, หรือผู&ที่เกี่ยวข&องกับบุคคลดังกล,าวแต,อย,างใด จึงมีความเปIนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต,องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเปIนผู&สอบบัญชีของบริษัทย,อยทั้ง 5 แห,งของบริษัท ซึ่งมีค,าสอบบัญชี ประจําปK
2561 รวม 5 แห,ง จํานวน 2,600,000.-บาท
อนึ่ง ถึงแม& ว,าผู&ส อบบัญ ชีของบริษัท และบริษัทย, อยจะเปIนผู&ส อบบัญ ชีและสังกัด สํานัก งานเดียวกั นก็ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว,าผู&สอบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย,อยได&ทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากผู&สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร,วมกับผู&บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย,างเปIน
ระบบและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปIนการล,วงหน&า
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&สอบถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามหรือไม,เมื่อไม,มีผู&ถือหุ&นท,านใด
ต&องการซักถาม จึงขอเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาอนุมัติแต,งตั้งผู&สอบบัญชี ประจําปK 2561 และกําหนดจํานวนเงิน
ค,าสอบบัญชี ประจําปK 2561 เปIนจํานวนเงิน 1,700,000.-บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณาแล&ว มีมติด&วยคะแนนเสียงข&างมาก อนุมัติให&แต,งตั้งผู&สอบบัญชี คือ
1. ดร. สุวัจจชัย
เมฆะอํานวยชัย
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย$
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
แห,งสํานักงาน บริษัท ดีลอยท$ ทู&ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปIนผู&สอบบัญชีประจําปK 2561 และ
อนุมัติค,าสอบบัญชีประจําปK 2561 เปIนจํานวนเงิน 1,700,000.-บาท ด&วยคะแนนเสียง ดังนี้
ต,อหน&าที่ 16./มติ
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จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
ร&อยละของจํานวนหุ&นที่มาเข&าร,วมประชุม
ราย
(1 หุ&น เท,ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด&วย
90
5,927,057,943
99.4895
ไม,เห็นด&วย
2
25,860,000
0.4341
งดออกเสียง
1
4,550,000
0.0764
บัตรเสีย
0
0
0.000
จากจํานวน 5,957,467,943 เสียงทั้งหมดที่เข&าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานที่ประชุมได&กล,าวต,อที่ประชุมว,าขณะนี้วาระต,างๆ ตามที่ระบุไว&ในหนังสือนัดประชุมผู&ถือหุ&นได&รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู&ถือหุ&นครบถ&วนเสร็จสิ้นแล&ว ไม,ทราบว,ามีผู&ถือหุ&นท,านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม,
ทั้งนี้มีผู&ถือหุ&นซักถามในประเด็นต,างๆ ดังนี้
นายอุดมพร สุภานิต : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
ได&สอบถามว,า PGE และ โรงไฟฟ_าอําพัน ผลการดําเนินงานขาดทุน จะมีแนวทางปรับปรุงอย,างไร
นายอัชดา เกษรศุกร@ : ประธานกรรมการบริหาร
ตอบข&อสอบถาม : บริษัทอยู,ระหว,างพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุด ว,าจะจัดการอย,างไรกับ PGE
และสําหรับโรงไฟฟ_าแต,ละโรง จะดําเนินการดังนี้
1. โรงไฟฟ_าโกเมน จะทําให&มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ_ามากขึ้น
2. โรงไฟฟ_าสตึก จะบริหารจัดการเชื้อเพลิง และลดค,าใช&จ,ายในการบริหารให&เกิดน&อยทีส่ ุด
การจัดการโดยรวมสําหรับโรงไฟฟ_า ได&ว,าจ&างผู&เชี่ยวชาญเข&ามาตรวจสอบระบบทั้งหมดเพื่อหาแนวทางว,าจะต&อง
จัดการอย,างไรกับโรงไฟฟ_าแต,ละโรง เพื่อทําให&สามารถผลิตไฟฟ_าได&เต็มที่
นายถนัด หาญวงศ@ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
ได&สอบถามประเด็นธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงมีกําไร 3% ซึ่งน&อยกว,าเมื่อ 2-3 ปKที่แล&ว อยากให&พิจารณาหาทาง
แก&ไขเพื่อเพิ่มกําไรให&มากขึ้น
นายอัชดา เกษรศุกร@ : ประธานกรรมการบริหาร
ตอบข&อสอบถาม : บริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงด&วยการประหยัดต&นทุนการผลิต
การจัดซื้อวัตถุดิบ และการบริหารจัดการวัตถุดิบให&มีประสิทธิภาพสูงสุด
นางธิดาพร พิบูลจินดา : ผูถือหุน
ได&สอบถามว,า บริษัทมีการออกหุ&นกู&เมื่อต&นปKมีแผนออกหุ&นกู&อีกและการเพิ่มทุนอีกหรือไม,

ต,อหน&าที่ 17./นายมณฑล
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นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค@กร
ตอบข&อสอบถาม : การออกหุ&นกู&เมื่อต&นปK 61 เพื่อนําไปชําระหุ&นกู&ที่ครบกําหนด
นายอัชดา เกษรศุกร@ : ประธานกรรมการบริหาร
ได&ชี้แจงเพิ่มเติมว,า ขณะนี้บริษัทยังไม,มีแผนที่จะออกหุ&นกู& หรือ การเพิ่มทุนแต,อย,างใด
นายวุฒิพงษ@ ชมภูเพ็ชร : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
ได&สอบถาม เรื่องการนําไม&สับจากกัมพูชามาเปIนเชื้อเพลิง ใช&ประมาณกี่เปอร$เซ็นต$ และการนําเข&ามานั้น
ประหยัดจากราคาตลาดเท,าไร
นายพีรทัศน@ ธนะรัชต@วัฒนา : กรรมการผูจัดการ
ตอบข&อสอบถาม : ขั้นตอนต,างๆ ในการนําเข&าไม&สับจากประเทศกัมพูชาดําเนินการเรียบร&อยแล&ว ซึ่งได&นําเข&า
ไม&สับเพื่อใช&ที่โรงไฟฟ_าสตึก และ โรงไฟฟ_าโกเมน จ.บุรีรัมย$สําหรับราคาไม&สับที่บริษัทฯนําเข&ามา มีราคาประมาณ 1,000
บาท ต,อตันถูกกว,าราคาไม&สับในประเทศ ที่มีราคาอยู,ที่ ประมาณ 1,100 – 1,200 บาท/ตัน
นายเอกชัย ไพบูลย@พันธ@ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
ได&สอบถามถามประเด็นต,าง ๆ ดังนี้
- ค,าเสื่อมราคาในปK 2561 เปIนอย,างไร
- ดอกเบี้ยหุ&นกู&กี่เปอร$เซ็นต$
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค@กร
ได&ตอบข&อสอบถาม ดังนี้
- บริษัทตัดค,าเสื่อมราคาตามเกณฑ$มาตรฐาน แต,ละเดือนค,อนข&างคงที่
- ดอกเบี้ยหุ&นกู&อยู,ที่ 6.25%
นายอัชดา เกษรศุกร@ : ประธานกรรมการบริหาร
ได&ตอบข&อสอบถามเพิ่มเติมว,า บริษัทจะขยายกําลังการผลิตธุรกิจเสาส,งไฟฟ_าแรงสูง และมีแผนงานจะสร&าง
โรงงานผลิตเสาส,งไฟฟ_าแรงสูงแห,งใหม, รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ&านอีกด&วย

ต,อหน&าที่ 18./นายวุฒิชัย
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นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได&เรียนถามผู&ถือหุ&นว,ามีข&อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม,เมื่อไม,มีผู&ถือ
หุ& น ท, า นใดเสนอเรื่ อ งอื่ น ประธานที่ ป ระชุ ม ได& ก ล, า วต, อ ที่ ป ระชุ ม ว, า ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท และผู& บ ริ ห าร
ขอขอบคุณท,านผู&ถือหุ&นทุกท,าน ที่ได&มอบความไว&วางใจให&คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต,อไปอีก
วาระหนึ่ง จากภาระที่ได&รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทํางานอย,างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน$ต,อท,านผู&
ถือหุ&นทุกท,าน และขอบพระคุณท,านผู&ถือหุ&นทุกท,านอีกครั้งหนึ่งที่ได&สละเวลา มาร,วมประชุมในวันนี้และขอปดการประชุม
ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
.................................................
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม
รับรองว,าถูกต&อง
…………………………………………………….………………….
(นายอัชดา เกษรศุกร$) (นายพีรทัศน$ ธนรัชต$วัฒนา)
กรรมการ
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