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การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2561

บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
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คณะกรรมการ
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นายฮาราลด ์ลิงค์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
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นางปรียนาถ สนุทรวาทะ
• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
• ประธานกรรมการคณะกรรมการจดัการ
• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
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นายสรุชยั สายบวั
• กรรมการ
• กรรมการจดัการ
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
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นายปกรณ์ ทวีสิน
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ
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นางอญัชลี ชวนิชย์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
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นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
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นางเกตวุลี นภาศพัท์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
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ผูบ้ริหารระดบัสงู 
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นายโชติ ชสูวุรรณ
• กรรมการจดัการ
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                  

ฝ่ายปฏิบติัการ
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นายนพเดช กรรณสตู
• กรรมการจดัการ
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน
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นายพีรเดช พฒันจนัทร์
• กรรมการจดัการ
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                     

ฝ่ายกฎหมาย
• เลขานุการบริษทั
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นายสมเกียรติ พงศปิ์ยะไพบลูย์
• กรรมการจดัการ
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                   

ฝ่ายพฒันาธรุกิจและการพาณิชย์
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นายสรุศกัด์ิ โตวนิชย์
• กรรมการจดัการ
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                     

ฝ่ายขายและการตลาดระบบสายส่ง
และจ าหน่ายไฟฟ้า
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วิธีปฏิบติั
ในการลงคะแนน                     

และการนับคะแนนเสียง
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ขอเชิญรบัชมวีดีทศัน์วิธีการปฏิบติัในการลงและนับคะแนนเสียง
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พยานในการนับคะแนน

“อาสาสมคัรผูแ้ทนผูถ้ือหุ้น 2 ท่าน”
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วาระท่ี 1 
รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
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ขอเชิญรบัชมวีดีทศัน์แสดงผลการด าเนินงานประจ าปี 2560
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พฒันาการส าคญัในปี 2560

การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไปครัง้แรก (IPO)

การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง
โครงการ XXHP

การออกหุ้นกู้ของโครงการโรงไฟฟ้า
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การด าเนินงานในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่

24https://investor-th.bgrimmpower.com/anti_corruption.html

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นโยบายการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่

https://investor.bgrimmpower.com/misc/sd-report/20180327-bgrim-sd2017-th.pdf
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รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

ข้อเสนอ

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 2 
พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี                                    
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน                      
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สรปุสาระส าคญังบการเงินส าหรบัปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2559
(หน่วย: ล้านบาท)

เปล่ียนแปลง
(ร้อยละ + / (-))

รวมสินทรพัย์ 89,241 76,047 17.35

รวมหน้ีสิน 63,497 64,512 (1.57)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 25,744 11,534 123.20

รายได้รวม 31,482 27,747 13.46
ก าไรสทุธิ – ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ 2,127 1,380 54.13

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.96 0.93 3.23
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ก าไรสทุธิปรบัปรงุ คือ ก าไรสทุธิท่ีไม่รวมผลก าไร  / ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ และรายได้ / ค่าใช้จ่าย ท่ีไม่เกิดขึน้ประจ า 
เน่ืองจาก
• ก าไร  / ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ในงบก าไร

ขาดทุน ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชี ไม่กระทบ ต่อกระแสเงินสดของ
บริษทั บริษทัจึงไม่น ามาค านวณส าหรบัการจ่ายปันผล

• รายได้ / ค่าใช้จ่าย ท่ีไม่เกิดขึน้ประจ า เป็นรายการท่ีเกิดขึน้เพียง
ครัง้เดียว ไม่กระทบ ผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงไม่
น ามาค านวณส าหรบัการจ่ายปันผล

การค านวณก าไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ือการจ่ายปันผล

28



29

การค านวณก าไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ือการจ่ายปันผล

รายการ
ณ 31 ธ.ค. 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

ก าไรสทุธิ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,594

ปรบัปรงุ (ก าไร) / ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (1,049)

ปรบัปรงุ ค่าใช้จ่าย / (รายได้) ท่ีไม่เกิดขึน้ประจ า 373*

ก าไรสทุธิปรบัปรงุ 2,918

ก าไรสทุธิปรบัปรงุ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,727

ก าไรสทุธิปรบัปรงุต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.66
หมายเหตุ : 
*ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดขึ้นประจ าในปี 2560 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ละการออกหุ้นกู้โครงการเพ่ือ refinance เงินกู้เดิมของโครงการ
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อนุมติังบการเงินประจ าปี

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ข้อเสนอ

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน                      
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วาระท่ี 3 
รบัทราบการจดัสรรก าไรสทุธิ 
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย                                 

และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน                      
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พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116                                       
และข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 45

• จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

• ทุนส ารองมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

• บริษทัได้จดัสรรก าไรจากปี 2560 ไว้เป็นทุนส ารองเพ่ิม                       
จ านวน 58,588,896 บาท ตามกฎหมาย

เพ่ือรบัทราบการจดัสรร
32
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

• อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิปรบัปรงุ (ก าไรสทุธิไม่
รวมผลก าไร  / ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น และ
รายได้ / ค่าใช้จ่าย ท่ีไม่เกิดขึน้ประจ า)

• อัต ร ากา ร จ่ าย เ งิ น ปันผล ขึ้ นอยู่ กับผลการด า เ นิน ง าน
กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากดั 
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคตของบริษทั
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560*

ก าไรสทุธิปรบัปรงุต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.66

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) แบง่เป็นการจ่ายจาก
• ก าไรส่วนท่ีได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล จาก
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

• ก าไรท่ีจ่ายจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล
ในอตัราร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ (Non-BOI)

0.30
0.25

0.05

จ านวนหุ้นทัง้หมด (หุ้น) 2,606,900,000

ก าไรสทุธิปรบัปรงุ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่* (บาท) 1,726,841,989

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 782,070,000

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 45.29**
หมายเหตุ : 
*เป็นการจ่ายเงินปันผลในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นปีแรก
**อตัราการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2560 สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
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• รบัทราบการจดัสรรก าไรจากปี 2560 ไว้เป็นทุนส ารองเพ่ิม 
จ านวน 58,588,896 บาท ตามกฎหมาย

• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2560
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล 
เป็นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ข้อเสนอ

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน                      
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วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ                           

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน                      
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หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ

• ความรู้ ความสามารถ และความช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix)

• มีประสบการณ์ ประวติัการท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์กว้างไกล

• มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ                       
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั

• มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัองคป์ระกอบ และโครงสร้าง                     
ของกรรมการตามกลยทุธท์างธรุกิจของบริษทั
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นางปรียนาถ สนุทรวาทะ

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัเลือกเข้ามาใหม่

ประวติัการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาบริหารธรุกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ภาควิชาการธนาคาร
และการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /                                                      
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบยีน : -ไม่มี-
องคก์ร / หน่วยงาน / กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบยีน

: กรรมการ บริษทัย่อย และบริษทัร่วมใน บ.ีกริม รวม 81
แห่ง (กลุ่มบ.ีกริมเพาเวอร ์54 แห่ง กลุ่มบ.ีกริม 27 แห่ง)
นายกสมาคมผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลิตไฟฟ้า สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

ปีท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง : 2539 (ด ารงต าแหน่ง 1 วาระ)

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : 6,462,150 หุ้น (ร้อยละ 0.24788) 
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ประวติัการศึกษา : ปริญญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia
: ปริญญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute 

of Technology
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัเลือกเข้ามาใหม่

ปีท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง : 2559 (ด ารงต าแหน่ง 1 วาระ)

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบยีน : กรรมการ บริษทั ไออารพี์ซี จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)
กรรมการ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

องคก์ร / หน่วยงาน / กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบยีน

: 1 แห่ง คือ กรรมการก ากบั ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : 321,200 หุ้น (ร้อยละ 0.01232)
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นางเกตวุลี นภาศพัท์

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัเลือกเข้ามาใหม่

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวติัการศึกษา : ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Fairleigh 
Dickinson University

: ปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปีท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง : 2559 (ด ารงต าแหน่ง 1 วาระ)

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบยีน : -ไม่มี-
องคก์ร / หน่วยงาน / กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบยีน

: 26 แห่ง

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : 424,200 หุ้น (ร้อยละ 0.01627)
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นางสนีุย ์ศรไชยธนะสขุ

กรรมการเข้าใหม่

ต าแหน่งปัจจบุนั : รอการอนุมติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้น

ประวติัการศึกษา : ปริญญาเอก - การจดัการดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต
ปริญญาโท - สาขาวิชาธรุกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี - สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบยีน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั 

ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั 
นามยงเทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบยีน

: 3 แห่ง

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

: -ไม่มี-

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : -ไม่มี-
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• อนุมติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัเลือกเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม่ ดงัต่อไปน้ี

ข้อเสนอ

1. นางปรียนาถ สนุทรวาทะ : กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล : กรรมการอิสระ
3. นางเกตวุลี นภาศพัท์ : กรรมการอิสระ

• อนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่
1. นางสนีุย ์ศรไชยธนะสขุ : กรรมการอิสระ

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน                      
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วาระท่ี 5
พิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด                                     
ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
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หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ปี 2561

• เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ
ในธรุกิจประเภทเดียวกนั และบริษทัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั

• พิจารณาตามแนวปฏิบติัท่ีผา่นมาของบริษทั
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ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ

คณะกรรมการชดุ
ต่าง ๆ

ต าแหน่ง
ค่าตอบแทน
(รายเดือน)

เบีย้ประชมุ
(ต่อครัง้)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560
คณะกรรมการ

บริษทั
ประธาน 110,000 110,000 26,000 26,000
กรรมการ 100,000 100,000 25,000 25,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน 40,000 40,000 50,000 50,000
กรรมการ 35,000 35,000 50,000 50,000

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

ประธาน 20,000 - 25,000 -

กรรมการ 17,500 - 25,000 -

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ

ประธาน 20,000 - 25,000 -
กรรมการ 17,500 - 25,000 -

หน่วย : บาท

หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ เป็นอตัราเดียวกบัปี 2560
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ค่าตอบแทนกรรมการ
2. การจ่ายโบนัส
พิจารณาเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลก าไรของบริษทั (Normalized Net
Profit) โดยคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมติั
อตัราการจ่ายโบนัสประจ าปีตามผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราร้อยละ
ไม่เกิน 0.3 ของผลก าไรของบริษทั (Normalized Net Profit)* หรือเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 5,200,000 บาท

หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบจดัสรรให้ตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบ
*ก าไรสทุธิปรบัปรงุส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่งวดปี 2560 คือ 1,726,841,989 บาท

3. ค่าตอบแทนอ่ืน  
- ไม่มี -
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ข้อเสนอ

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

ตามท่ีได้เสนอในข้างต้น

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด                                     
ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
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วาระท่ี 6
พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2561

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน                      
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ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็สมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง้บริษทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮาส ์คู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นส านักงานสอบบญัชีด้วยเหตผุล
ดงัต่อไปน้ี

• พิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา

• มีประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

• มีความรู้ และความเข้าใจในธรุกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอย่างดี
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ปี 2561 ปี 2560

ค่าสอบบญัชี 4,040,000 3,940,000

ค่าใช้จ่ายอ่ืนในงานสอบบญัชี ตามท่ีเกิดขึน้จริง 98,585

• ค่าสอบบญัชีเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 100,000 บาท ตามอตัราเงินเฟ้อ
• ทัง้น้ี ในปี 2561 PWC เป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของ

บี.กริม เพาเวอร ์อีก 50 บริษทั โดยมีค่าสอบบญัชีรวม 12 ล้านบาท
• ในปี 2560 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน (non-audit fee) จ านวน 

13.50 ล้านบาท จากงานตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องกบัการท า IPO

หน่วย : บาท
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ผูส้อบบญัชี
(1) นายขจรเกียรติ อรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3445

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3760

(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298
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นายขจรเกียรติ อรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3445

ประวติัการศึกษา : ปริญญาโทการบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรีการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ส านักงานสอบบญัชี : บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

ประสบการณ์ท างาน : หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ให้บริการลกูค้าในอตุสาหกรรม
พลงังาน โทรคมนาคม ส่ือและการบนัเทิง ธรุกิจบนอินเตอรเ์น็ต

: อนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ

การมีความสมัพนัธห์รือส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว

: -ไม่มี-

ปีท่ีลงได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯ

: 2560
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นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3760

ประวติัการศึกษา : บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
: นิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ส านักงานสอบบญัชี : บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

ประสบการณ์ท างาน : หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี ให้บริการลกูค้าในอตุสาหกรรมพลงังาน   
การบิน การขนส่ง โรงแรม และอสงัหาริมทรพัย์

: ประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

การมีความสมัพนัธห์รือส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว

: -ไม่มี-

ปีท่ีลงได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯ

: -ไม่มี-
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นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298

ประวติัการศึกษา : ปริญญาโททางการบริหาร (MBA) การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรีทางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ส านักงานสอบบญัชี : บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

ประสบการณ์ท างาน : ผูอ้ านวยการถึงหุ้นส่วน (ตัง้แต่ พ.ศ. 2549 ท างานในประเทศแถบ                        
อินโดจีน โดยเฉพาะประเทศลาวและกมัพชูา) บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮ้าส ์                           
คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

: หุ้นส่วนท่ีเน้นดแูลงานเก่ียวกบัการน าบริษทัไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554) บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮ้าสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั
: ท่ีปรึกษาอาวโุสถึงผูช่้วยผูอ้ านวยการ เน้นดแูลเร่ืองการซ้ือขายกิจการ                     
การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การฟ้ืนฟกิูจการและการปรบัโครงสร้างหน้ี
บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮ้าสค์ปูเปอรส์ เอฟเอเอส จ ากดั
: ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชีถึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั                                  
ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์จ ากดั

การมีความสมัพนัธห์รือส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว

: -ไม่มี-

ปีท่ีลงได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯ

: -ไม่มี-
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ข้อเสนอ
• อนุมติัให้ บริษทัไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านักงาน
สอบบัญชีของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 
4,040,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอ่ืนในงานสอบบญัชีตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

• อนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั ดงัต่อไปน้ี

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน                      

(1) นายขจรเกียรติ อรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ

(3) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298
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ข้อเสนอ (ต่อ)
• มอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก 

PWC จะต้องจัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนแทนผู้ สอบบัญ ชี                
รับอ นุญาตดังก ล่ าว ข้ าง ต้น  ในกรณี ท่ีผู้ สอบบัญ ชีทั ้ง  3  ท่ าน                             
ไม่สามารถปฏิบติังานได้

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน                      
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วาระท่ี 7 
พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม                                                       
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 24

• ตามประกาศคณะรักษาความสงบแ ห่ งชา ติ  ฉบับ ท่ี  7 4 / 2 5 5 7                                       
เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ช้ีแจงหลกัเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่าว โดยบริษัท
มหาชนจ ากดั จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษทั

• คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้แก้ไขข้อบงัคับ ข้อ 24 โดย
ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ และด าเนินการย่ืนจดทะเบียน
แก้ไขข้อบงัคบั
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การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 24 (ต่อ)

โดยเพ่ิมข้อความต่อท้ายข้อความเดิมในข้อบงัคบั ข้อ 24 ดงัน้ี

“…การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
อาจจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ลง
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557”
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การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 31

• ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 21/2560 เรื่อง                 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ                              
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของ
บริษทั 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 31 โดย
ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ และด าเนินการย่ืนจดทะเบียน
แก้ไขข้อบงัคบั
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การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 31 (ต่อ)
โดยแก้ไขข้อความจากข้อบงัคบั ข้อ 31 ฉบบัปัจจบุนั ดงัน้ี
“คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน
ส่ี (4) เดือนนับแต่วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหน่ึงคนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า                  
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย                 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั 
นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสือจากผูถ้ือหุ้น
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การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 31 (ต่อ)
โดยแก้ไขข้อความจากข้อบงัคบั ข้อ 31 ฉบบัปัจจบุนั ดงัน้ี
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ผูถ้ือหุ้นทัง้หลายซ่ึงเข้าช่ือกนั หรือผูถ้ือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเ กิดจากการจัดให้                                
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตาม                      
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย                
ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษทั”
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ข้อเสนอ

อนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 24 และ 31

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม                                                       
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 8 
พิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกู้ของบริษทั

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม                                
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 จ านวน 53,856 ล้านบาท

หุ้นกู้ (โครงการ) 21%

11,482 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (โครงการ) 65%

หุ้นกู้ (บริษทั) 10%

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (บริษทั) 4%

5,494 ล้านบาท

34,931 ล้านบาท

1,949 ล้านบาท

จ านวนเงินกู้ยืมท่ีอาจช าระคืนด้วยหุ้นกู้ท่ีออกใหม่ เท่ากบั 42,374 ล้านบาท
65



66

คณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมติัการออกหุ้นกู้ในวงเงินรวมกนัไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือ
จ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน โดยมีระยะเวลาท่ีสามารถออก                 
และเสนอขายภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) และ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการ
ช าระคืนเงินกู้ เดิม การลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานของบริษทั

การออกหุ้นกู้ของบริษทั
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ข้อเสนอ

อนุมติัการออกหุ้นกู้ของบริษทั วงเงินรวมกนัไม่เกิน 50,000 
ล้านบาทหรือจ านวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน โดยมีระยะเวลา
ท่ีสามารถออกและเสนอขายภายใน 5 ปี หรือตัง้แต่ปี 2561 
ถึงปี 2565 และมีรายละเอียดตามท่ีเสนอในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามของบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนั
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม                                
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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บ.ีกริม เพาเวอร ์
ขอขอบพระคณุผูถื้อหุ้นทกุท่าน 


