สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
:
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม
:
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม
:
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม
:
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
:
จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560
จานวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,651 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,475,256
หุ้น
วาระที่ 1-2
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 7,432,469,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4671
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 7,433,426,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4743
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-7
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 7,437,473,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5051
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
_____________________________________________________________________________________
ก่อนเริ่มการประชุม
นางรุ่ งนภา สุ วรรณชาติ ท าหน้ าที่ เ ป็นผู้ด าเนิ นการประชุมกล่ าวต้ อนรับ ผู้ ถือหุ้นทุกท่ าน เพื่อเข้าสู่การ
ประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี 2560 ของบริษัท เอื้ อวิ ทยา จากั ด (มหาชน) และได้ แ ถลงให้ที่ ป ระชุ มทราบว่ า
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 40 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย
ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้ งสิ้น 7,432,469,421 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 48 รวมทั้ ง แนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร ผู้ ส อบบั ญชี ข องบริษัท ที่ ป รึกษากฎหมายจากส านักงาน
กฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. พันตารวจเอกโกวิท
ภิรมย์วงศ์

2. นายวุฒิชัย
3. ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์
4. ดร.นที

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
พินิจารมณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นาคธนสุกาญจน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. นายพีรทัศน์

ธนรัชต์วัฒนา

6. นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

7. นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

8. นายสุรพัฒน์
9. นางสาวอุศรา

ชมรัตน์
ภัตตาตั้ง

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน์

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
และ กรรมการบริหาร
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงิน
และบริหารองค์กร กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากป่วย
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และจัดการเชื้อเพลิง และกรรมการบริหาร
เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น

2. นายลาดหญ้า

อูริยา

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา
2. นางสาวอรฤดี

ลิ้มวิริยะเลิศ
สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เจียมรัตนะประทีป สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษากฏหมายเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
นายศักดิ์ชัย
วิรุฬห์ชีว
จากบริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
นายฉัตรชัย
งามวิภาส

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้
นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
 ทุนจดทะเบียน จานวน 1,907,119,713.00 บาท
 ทุนชาระแล้ว
จานวน 1,316,251,786.40 บาท
และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้
ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น ผู้รับมอบ
ฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทาโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่
ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัท
จะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้ า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มี
ผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็น
ข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสั บสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ล ะวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้ น
สอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่อผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
มติที่ประชุม
ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
82
7,432,469,421
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 7,432,469,421 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
พันต ารวจเอกโกวิ ท ภิร มย์วงศ์ ประธานที่ ประชุ ม ได้กล่าวต่อที่ประชุ มว่า บริษัทได้สรุ ปรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 แล้ว
พันตารวจเอกโกวิ ท ภิ รมย์วงศ์ ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวัล ลภกุล รองกรรมการผู้ จัดการ
สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน
นายมณฑล เชตุ วั ล ลภกุ ล รองกรรมการผู้ จั ด การ สายบั ญ ชี ก ารเงิ น และบริ ห ารองค์ ก ร และ
กรรมการบริหาร ได้นาเสนอภาพรวมผลการดาเนินงานซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
ณ สิ้นปี 2559

 มีสินทรัพย์รวม จานวน 3,601.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 620.06 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 20.80 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ซึ่งผันแปรตาม
ปริมาณขาย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นตามจานวนซื้อ บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

 มีหนี้สินรวม จานวน 1,453.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 705.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้ อยละ 94.32 ส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้ าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ที่ ผันแปรตาม
ปริมาณขาย หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็น 2,147.64 ล้านบาท หรือ
ลดลง 85.66 ล้านบาท

 มีร ายได้รวม จานวน 1,141.39 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 510.11 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้ นจาก
ปีก่อนร้อยละ 80.81 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานโครงการ เนื่องจากได้ส่ง
มอบงานเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
จากัด

 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 1,220.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 613.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 101.07 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของต้นทุนจากการผลิตโครงสร้าง
เหล็ก จากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ลูกค้า ต้นทุนจากการขาย
กระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

 มีขาดทุนสุทธิ จานวน 56.04 ล้านบาท เป็นขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ จานวน 35.41 ล้านบาท
และขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 20.63 ล้านบาท ทาให้ลดลง
65.83 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 672.42

สาหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
ปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ปี 2558 จัดทานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติ
ปี 2559 จัดอบรมให้พนักงานทุกระดับในหัวข้อจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ยื่นการขอรับรองและมีการแก้ไขปรับปรุง ปัจจุบันได้เกินกรอบเวลาที่กาหนดไว้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะ
ยื่นขอรับรองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีก
ครั้ ง เพื่อจะด าเนินการเตรี ยมตั วขอยื่ นรับ รอง ซึ่ งคาดว่ าจะยื่นขอรั บรองได้ภ ายในปี
2560
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน
นายมณฑล เชตุ วั ล ลภกุ ล รองกรรมการผู้ จั ด การ สายบั ญ ชี ก ารเงิ น และบริ ห ารองค์ ก ร และ
กรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี 2559
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานบริษั ท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากงานโครงการ
และขายสินค้าอุตสาหกรรม

ปี 2559
3,601.56
1,453.92
2,147.64
784.86

งบการเงินรวม
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(%)
2,981.50
20.81%
748.19
94.32%
2,233.31
(3.84%)
569.40
37.84%

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2559
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(%)
3,461.17
2,824.00
22.56%
1,294.23
642.80
101.34%
2,166.94
2,181.20
(0.65%)
784.86
569.40
37.84%

รายการ
รายได้จากการขาย
กระแสไฟฟ้า
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ทางภาษี
กาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่
มีอานาจควบคุม

ปี 2559
271.01

งบการเงินรวม
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(%)
13.87
1,853.93%

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2559
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
(%)
-

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

631.28
601.64
9.79
-

80.81%
102.16%
(672.42%)
-

871.18
850.76
16.18
(4.14)

609.84
548.84
52.22
-

42.85%
55.01%
(69.02%)
-

(59.37)

9.79

(706.44%)

12.04

52.22

(76.94%)

(35.41)
(20.63)

15.41
(5.62)

(329.79%)
267.08%

12.04
-

52.22
-

(76.94%)
-

ต่ อ จากนั้ น นายธี ร ชั ย ลี น ะบรรจง กรรมการผู้ จั ด การ สายพั ฒ นาธุ ร กิ จ และกิ จ การองค์ ก ร และ
กรรมการบริหาร ได้นาเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2560
พันตารวจเอกโกวิ ท ภิ ร มย์ วงศ์ ประธานที่ ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ ถือหุ้ นว่ ามีข้ อซั กถามหรื อไม่ ทั้ง นี้ มี
ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายฉัตรชัย งามวิภาส : ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้เรียนถามว่า สาหรับธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น พิจารณาจากกาไรขั้นต้นพบว่าขาดทุน
มีรายได้ 44 ล้านบาท ต้นทุนขาย 60 กว่าล้านบาท กาไร/ขาดทุนขั้นต้นติ ดต่อกันมาหลายปี เกิดจากสาเหตุอะไร
และ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร
ได้เรียนชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเกษตร 60 กว่าล้านบาท ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นค่าเสื่อม 33 ล้านบาท ค่ าวัตถุดิบ
และค่าแรง 30 กว่าล้านบาท รายได้ 40 กว่าล้านบาท ซึ่งมี Margin อยู่ระดับหนึ่ง แต่มีปัจจัยด้านปริมาณการผลิต
มีผ ลกระทบทาให้ ไ ม่ส ามารถด าเนิ นการได้ เต็ มที่ ทาให้ ค่าเสื่ อมราคามากกว่ ากาไรขั้นต้น ปัจจุ บันมีการปรั บแผน
เพื่อที่จะให้การบริหารการใช้งานสินทรัพย์เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุ้มทุนต้นทุนของค่าเสื่อมราคา
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วเกิดภาวะแห้งแล้งมาก ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าที่
วางไว้ ทาให้ปริมาณการผลิตต่ากว่ากาลังการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงในเรื่องการ
เพิ่มกาลั งการผลิต การเพิ่ มผลผลิ ตของวั ตถุดิ บ ทั้ งในพื้นที่ปลู กเองและการรับซื้ อจากภายนอก รวมถึง การบริ หาร
จัดการต้นทุนต่อหน่วยให้ต่าลง

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามว่า ปี 2560 นี้จะมียอดขายอย่างไร และจากงบการเงินปี 2559 รายได้ค่าไฟฟ้า 271 ล้านบาท
ต้นทุน 212 ล้านบาท คิดเป็น 78 % ของรายได้ สูงไปหรือไม่
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2560 ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง คาดการณ์จะมีการ
เติบโตค่อนข้างมาก จากแผนของ EGAT มูลค่างานโครงการรวม ประมาณ 10,000 ล้านบาท สาหรับงาน 500 kV
และ 230 kV ที่บริษัทฯจะเข้าไปรับงาน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท
ขณะนี้มี Backlog อยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยงานส่วนใหญ่จะส่งมอบในปี 2560
สาหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด อยู่ที่จ.นครราชสีมา
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด อยู่ที่จ.บุรีรัมย์
3. บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด อยู่ที่จ. บุรีรัมย์
4. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จากัด อยู่ที่จ.ขอนแก่น
ล่าสุด บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล ณ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ UWC Cambodia ซึ่งจะสร้าง
โรงงานสับไม้ และนาเข้าไม้สับ เข้ามาป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงชีวมวล
ของตนเอง
ภาพรวมสาหรับโรงไฟฟ้าในปีนี้ โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ.นครราชสีมา ขายไฟฟ้าได้เต็มปี
เหมื อนปี 2559 ส่ วนโรงไฟฟ้ า 2 โรง ที่ จ.บุรี รั มย์ คื อโรงไฟฟ้ าสตึ ก ไบโอแมส น่ าจะเริ่ มขายไฟฟ้ าได้ ใ น เดื อน
พฤษภาคม 2560 ส่วนโรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส จะขายไฟได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560
โดยสรุป ในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์จะมีรายได้จากธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและงานเสาโทรคมนาคม
ประมาณ 1,000 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพลังงาน ประมาณ 700 ล้านบาท
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมื่ อไม่มี ผู้ถื อหุ้ นท่ านใดต้องการซักถาม จึง ขอเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้ นพิ จารณาอนุมัติง บการเงิ น ประจาปี 2559
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาแล้ ว มี มติ เ ป็ นเอกฉั นท์ อนุ มัติ ง บการเงิ น ประจาปี 2559
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียงดังนี้
จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
87
7,433,426,306
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 7,433,426,306 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
พันตารวจเอกโกวิท ภิ รมย์วงศ์ ประธานที่ป ระชุ ม ได้ มอบหมายให้นายธีร ชัย ลีนะบรรจง กรรมการ
ผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน
นายธี ร ชัย ลี นะบรรจง กรรมการผู้จัด การ สายพั ฒนาธุ ร กิจและกิจการองค์ กร และ กรรมการบริ ห าร
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงิ นปันผลนั้น ไม่ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้น
ได้ หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2559 งบการเงิ นของบริ ษัท มี ผ ลการด าเนิ น งานกาไรสุ ท ธิ เ ป็ นจานวนเงิ น 12.04 ล้ านบาท
เนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2559
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57
กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี เป็นจานวนเงิน 753,219
บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็นจานวนเงิน 753,219 บาท
และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริ ษัทต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติใ ห้งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนิ นงาน ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง ดังนี้
จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
91
7,437,473,496
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการ
ผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่
ประชุมว่ าตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด และข้อบั งคับ ของบริษัท ข้ อที่ 24 สรุ ปใจความสาคัญว่ าในการ
ประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวน1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน
3 คน ดังนี้
1. พันตารวจเอกโกวิท
ภิรมย์วงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
3. ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์
พินิจารมณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สาหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผู้ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความ
เห็ นว่ าเป็ นบุ ค คลที่ มีค วามรู้ ความสามารถ เป็ นผู้ มีพื้ น ฐานความเชี่ ย วชาญจากหลากหลายวิ ช าชี พ มี ภ าวะผู้ น า
วิสัยทัศ น์กว้างไกล รวมทั้ งมีคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศ นคติที่ ดีต่อองค์กรและปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อง และข้ อบัง คั บ ของบริ ษัท รวมถึ ง ผลการปฏิ บั ติง านในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่ วงที่ ผ่ านมา
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 แล้ว
ในการนี้ พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ และ ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ กรรมการอิส ระรายเดิ ม
และได้รับการเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอี กหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ าบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณ สมบั ติ ที่ จะด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระตามที่ บ ริ ษัท กาหนดซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ข้ มกว่ากรรมการอิ ส ระตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดารงตาแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”
ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งใน
การประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่ านใดต้ องการซั กถาม จึ งขอเสนอให้ที่ ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลื อกตั้ ง กรรมการทั้ ง 3 คน โดยท่ านผู้ ถื อหุ้ น
สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 คน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. พันตารวจเอก
โกวิท
ภิรมย์วงศ์
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
3. ร้อยตารวจโท
ศิวะรักษ์
พินิจารมณ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 91 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 7,437,473,496 หุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จานวน
คะแนน
ร้อยละ
จานวน คะแนน ร้อยละ จานวน คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
ราย
เสียง
ราย
เสียง
ราย
เสียง
เสียง
90
7,437,472,496 100.0000
1
1,000 0.0000
0
0
0
0 0.0000

89

7,437,378,496

99.9987

1

50,000

0.0007

1

45,000

0.0006

0

0.0000

89

7,437,427,496

99.9994

1

1,000

0.0000

1

45,000

0.0006

0

0.0000

พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
ประจาปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. พันตารวจเอกโกวิท
ภิรมย์วงศ์
2. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
3. ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์
พินิจารมณ์
4. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน์
5. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน์
6. นายพีรทัศน์
ธนรัชต์วัฒนา
7. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
8. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
9. นายลาดหญ้า
อูริยา
10. นายสุรพัฒน์
ชมรัตน์
11. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
โดย ร้ อยต ารวจโทศิ วะรั กษ์ พิ นิจารมณ์ นายเพี ยรชั ย ถาวรรั ตน์ ดร.นที นาคธนสุ กาญจน์ เป็ น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และพันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ เป็นกรรมการอิสระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์ กร และกรรมการสรร
หาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ได้ กล่ าวต่ อที่ ป ระชุ มว่ า ตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษัท ข้ อ 37. สรุ ป ใจความส าคั ญ ว่ า
กรรมการของบริ ษัท มีสิ ทธิ ได้ รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อ ตามที่ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุ ม

สามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจานวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง
สาหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,545,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทสรุปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สาหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ โดยเห็นควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่ อ
เทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท ซึ่งกาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือ
เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ในเครื อ จะได้ รั บ ค่ าเบี้ ย ประชุ มในการเข้ าร่ วมประชุ ม ครั้ ง ละ
20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุ มครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
แล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.บาทแทน
(3) คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ15,000.-บาททั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ไ ด้รั บ เงิ นเดื อนประจาแล้ ว หรื อเป็ นผู้ บ ริห ารในเครือ จะได้ รั บค่ าเบี้ ย ประชุมในการเข้ าร่ วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้ รับ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 2,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ส าหรั บ
กรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มี มติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มั ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้
จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
91
7,437,473,496
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน
ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุม
ว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม
ก็ได้ และข้อบัง คับของบริษัท ข้ อ 59 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ดังนั้น สาหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม
คือ
1. นายพิสิฐ
2. นายไพบูล
3. นางสาวสกุณา
4. นางสาวนภนุช

ทางธนกุล
ตันกูล
แย้มสกุล
อภิชาตเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 อีกวาระ
หนึ่ง เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบั ติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบจา ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
ปี 2560 (บาท)
380,000.380,000.380,000.1,308,000.2,448,000.-

จานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559 (บาท)
280,000.280,000.280,000.1,200,000.2,040,000.-

โดยผู้ สอบบั ญชี รับ อนุ ญาตของบริ ษัท และบริษัทย่ อยจะเป็นผู้ส อบบัญ ชีค นใดคนหนึ่ง หรื อผู้ สอบบั ญชี รั บ
อนุญาตในนาม สานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทางบ
การเงินจะสามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ทั้ ง นี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้ างต้ นไม่ มี ค วามสั มพั นธ์ ห รื อส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษัท / บริ ษั ท ย่ อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยั งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งมี
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 รวม 5 แห่ง จานวน 2,753,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบ
บัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
อนึ่ง ถึง แม้ ว่าผู้ สอบบัญ ชีข องบริษัทและบริ ษัท ย่อยจะเป็นผู้ส อบบั ญชี และสังกั ดส านักงานเดี ยวกันก็ ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัด ทางบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ทันตามกาหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถื อ
หุ้นท่ านใดต้ องการซั กถาม จึงขอเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติแ ต่งตั้ งผู้ สอบบัญชี ประจาปี 2560 และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,448,000.-บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสีย งข้างมาก อนุมัติให้ แต่ง ตั้งผู้ สอบ

บัญชี คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,753,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้
จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
90
7,437,057,496
99.9944
ไม่เห็นด้วย
1
416,000
0.0056
งดออกเสียง
0
0
0.000
บัตรเสีย
0
0
0.000
จากจานวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับ
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
หรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่ารายได้ปีนี้จะโตประมาณ 56% หรือมีรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท มีความเป็น
ไปได้แค่ไหน และรายได้ส่วนไหนอาจจะไม่ได้ตามที่วางแผนไว้
2. มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่กระทบต่อรายได้ในปีนี้ และผู้บริหารมีกลยุทธ์อะไรที่จะบริหารความเสี่ยง
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
ได้เรียนชี้แจงว่า ตัวเลขคาดการณ์รายได้มีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียงธุรกิจพืช
พลังงานที่อาจคลาดเคลื่อนบ้าง จากผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่ทาให้วัตถุดิบไม่ได้ตามเป้าหมาย
คาดการณ์ ร ายได้ ที่ นาเสนอมี ส มมุ ติ ฐ านจาก โรงไฟฟ้ า 3 แห่ ง เดิ น เครื่ องและขายไฟฟ้ าตามแผนงาน
โรงไฟฟ้าที่โคราช ขายไฟฟ้าทั้งปี ส่วนโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ จะเริ่มขายไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2560
แต่หากเกิดความล่าช้าจากหน่วยงานรัฐที่ควบคุม การเริ่มขายไฟอาจจะคลาดเคลื่อนประมาณ 1 เดือน ซึ่งถ้าช้าเกิน
กว่านี้ บริษัทฯ จะต้องทาหนังสือร้องขอและติดตาม
ความเสี่ยงของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เพราะรูปแบบของธุรกิจมีการผลิตตาม
สัญญา มีกาหนดการส่งมอบงานชัดเจนตามแผนงาน แต่อาจมีบางกรณีมีความคลาดเคลื่ อนบ้าง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ผู้รับเหมาขอเลื่อนการส่งมอบเนื่องจากยังเคลียร์พื้นที่ไม่ได้

สาหรับความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน ปัจจัยที่มีผ ลกระทบคื อ จานวนวันเดินเครื่องขายไฟ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัจจัย ทางเทคนิค แต่อย่างไรก็ต าม บริษัทฯ มี ฝ่ายปฏิบั ติ การโรงไฟฟ้า ท าหน้าที่ดู แ ลประสิท ธิภ าพโรงไฟฟ้ าและ
บารุงรักษา
นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ค่า FiT ของไฟฟ้าจะปรับลดลง และทาให้รายได้ลดลงหรือไม่
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ได้เรียนชี้แจงว่า FiT แบ่งเป็น 3 แบบ คือ
1. FiT Fixed
เป็นค่าคงที่ตลอด ประมาณ 2.35 บาท /หน่วย
2. FiT Variable
ประมาณ 1.85 บาท/หน่วย และปรับขึ้นทุกปีจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core Inflation) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
3. Premium
ส่วนเพิ่มนี้จะได้เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ยังไม่หมดเงื่อนไข ตามที่รัฐให้ระยะเวลา 8 ปี
นับ แต่วันที่ ได้ COD มา ซึ่ ง โรงไฟฟ้าโคราช ยัง มี Premium 30 สตางค์
ส่วนโรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ ไม่ได้รับ Premium แล้ว เพราะครบระยะเวลาที่รั ฐ
กาหนด
โดยสรุป ค่า FiT ไม่มีลดมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตาม Core inflation
นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ และจะมีการลงทุนใหม่หรือไม่
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
ได้เรียนชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในปีนี้คงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว สาหรับการลงทุนในปี 2560 จะมี
การลงทุนเพิ่มขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุน
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากแผนงานที่นาเสนอ บริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะชุมชน ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
นายกอฤทธิ์ ก่อธรรมฤทธิ์ : ผู้ถือหุ้น
ได้ เรี ยนถามว่ า ราคาไม้สั บปี 2559 โดยเฉลี่ ยต่ อตั นเท่าไร และสอบถามต้นทุนไม้ สับ จากบริษัท UWC
Cambodia รวมถึงจะนาไม้สับจากกัมพูชามาใช้ที่โรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ ใช่หรือไม่ และใช้ปริมาณเท่าไรต่อวัน
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ได้เรียนชี้แจงว่า ราคาไม้สับในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 1,250 บาทต่อตัน สาหรับปีนี้จะพยายามบริหาร
ต้นทุนให้ลดลงอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อตัน ส่วนต้นทุนไม้สับจากเขมร ราคาจะต่ากว่า 1,200 บาทต่อตันแน่นอน
และไม้ สั บที่ ไ ด้ จากกัมพู ช าจะนามาใช้ ที่ โรงไฟฟ้ าบุรี รั มย์ ก่อน ซึ่ง ปริ มาณการใช้ ข องโรงไฟฟ้ า 2 โรงที่บุ รี รัมย์ นั้น
ประมาณ 500 ตันต่อวัน
นายอุดมพร สุภานิต ; ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามว่า โรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ 2 โรง ยื่น FiT แล้วหรือยัง

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ได้เรี ยนชี้ แจงว่า โรงไฟฟ้ายู ดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส ได้ FiT แล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าสตึก ไบโอแมส
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งหาก
การพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะได้รับผลย้อนหลังตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559
พันต ารวจเอกโกวิท ภิร มย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรี ยนถามผู้ ถือหุ้ นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอี กห รื อไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้ นทุกท่าน ที่ไ ด้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษัทชุดนี้ บริห ารกิจการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละ
เวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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