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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
------------ 

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งวภิาวดีบอลรูม โรงแรม               
โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด ์กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร โดยมนีาย
วฑิรูย ์สมิะโชคด ีประธานกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธาน
ทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 612 ราย และโดย
การรับมอบฉันทะ จํานวน 791 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,403 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้1,137,828,528 หุน้      
คดิเป็นรอ้ยละ 78.47 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ           
ขอ้ 32 ทีกํ่าหนดองคป์ระชุมการประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่
บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ทีจ่ดบนัทกึและจัดทํารายงานการ
ประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพือ่
ร่วมชีแ้จงรายละเอยีดและตอบขอ้ซกัถาม  แกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้ 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายวฑิรูย ์ สมิะโชคด ี ประธานกรรมการ   
2. นายแล ดลิกวทิยรัตน ์ กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายนัท ี เปรมรัศม ี กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเมตตา บนัเทงิสขุ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายอชัดา เกษรศกุร ์ กรรมการอสิระ และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด

คา่ตอบแทน 
6. นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ กรรมการ 
7. นางสนินีาถ สทิธรัิตนะรังษี กรรมการ 
8. นายชนนิท ์ วอ่งกศุลกจิ กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด

คา่ตอบแทน 
9. นายวรัิช กาญจนพบิลูย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นายสาธติ รังคสริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นายนพพล มลินิทางกรู กรรมการ  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ และ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

-    
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายประจวบ อชุชนิ รองกรรมการผูจั้ดการใหญว่างแผนและบรหิารการลงทนุ  
ทําหนา้ทีก่รรมการผูจั้ดการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด 

2. นายพรีะวฒัน ์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
3. นางสาวไตรทพิย ์ ศวิะกฤษณ์กลุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ 
4. นายสชุาต ิ อาวโุสสกลุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญว่างแผนและบรหิารการลงทนุ 
5. นายนรัินดร ์ วงษ์ชา่งหลอ่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ทําหนา้ที ่Chief Financial Officer 

บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 
6. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ทําหนา้ที ่ กรรมการผูจั้ดการ

บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั 
7. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ทําหนา้ที ่ กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากดั 
8. นางสนุ ี รัชตมทุธา รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
9. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร 

10. นายรฦก  สตัยาภรณ์ รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
11. นายสมหมาย ภษูณชาคร ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี
12. นางสาวเรวด ี ศรคีงยศ ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายไวโรจน ์ จนิดามณีพทิกัษ์ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นางสวนยี  เสตเสถยีร บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคนซี ่จํากดั 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระการประชมุ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสิําหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ ไดจั้ดส่งรายละเอยีดใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัด
ประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี คอื  

กรณีที ่1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  ประธานฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ
ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง  
ใหย้กมอืขึน้  และหากมผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองท่านใดยกมอืไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง เจา้หนา้ที่
ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทีย่กมอืเพื่อลงมตดิังกล่าว โดยผูเ้ขา้ประชมุทุกคนไดรั้บบัตร
ลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุ และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองทีไ่ม่ไดย้กมอืใน
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ  ทัง้นี้  วธิกีารดังกล่าวเป็นวธิปีฏบิัติ
สาํหรับการลงคะแนนในเรือ่งทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุทกุวาระ ยกเวน้วาระที ่6 ทีเ่ป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
ซึง่ประธานฯ แจง้ว่าจะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบัตรลงคะแนน
เสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ และการออกเสยีงทุกกรณีทัง้ทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง 
รวมทัง้ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีที ่2 : กรณีที่ผูถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหม้าประชุมแทน  บริษัทฯ ไดจั้ดทําหนังสอืมอบ
ฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กําหนดขึน้ ไดแ้ก่ แบบ ก. เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้
มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทีผู่รั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ แบบ ข. เป็นแบบที ่
ผูถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแต่ละเรือ่งอย่างไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  โดย              
ผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ดังกลา่ว หรืออาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขึน้เองก็ไดต้าม
ความเหมาะสม  และกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้ 3 ราย             
แตอ่ยา่งไรก็ตามผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเทา่นัน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุ 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง
ตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์่าจะออกเสยีง
อย่างใดอย่างหนึ่งไวแ้ลว้ บริษัทฯ ไดบ้ันทึกการออกเสียงตามนั้นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์แลว้ในตอน
ลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนที่ผูถ้ ือหุน้ออกเสยีงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลักฐานเท่านั้น  ยกเวน้วาระเลือกตัง้
กรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ประธานฯ แจง้วา่ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ  ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายมี
คะแนนเสยีงเทา่กับจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่า 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ สําหรับมตทิีป่ระชมุในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน  กรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้าด 

ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสยีงนั้น ในขัน้แรกบริษัทฯ จะบันทกึ
คะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้ีม่าลงทะเบยีนเขา้ประชุมในแต่ละวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมดก่อน              
ขัน้ต่อไปเมือ่มขีอ้มูลจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทีร่ะบคุวามประสงคข์องผูม้อบไวช้ดัเจน  เจา้หนา้ที่
จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ทีบ่ันทกึไว ้
และขัน้สุดทา้ยเมื่อมีการลงมต ิในทีป่ระชุม  จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ทีผู่เ้ขา้
ประชุมยกมือและส่งบัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีม่าหักออกอกี จนในทีสุ่ดจะไดค้ะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
แบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่ประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับคะแนนเสยีง
ตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะวาระตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้วา่ ในการประชมุครัง้นี้บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีป่รกึษากฎหมายเป็นคนกลางเพื่อ
ทําหนา้ทีด่แูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 
โดยการร่วมตรวจสอบในเรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่สีทิธเิขา้
ร่วมประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง วธิกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงสอดคลอ้ง 
ตรงกับขอ้บังคับบรษัิทฯ และทีป่ระธานทีป่ระชมุแจง้  ตลอดจนดูแลใหม้กีารเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
ประชมุ และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิีป่ระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน  
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ประธานฯ แจง้ตอ่ไปวา่ ในการประชมุครัง้นี้เป็นครัง้ที ่4 ทีบ่รษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ
บรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ปิดรับการเสนอเรื่องตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2553 จนถงึวันที ่31 ธันวาคม 
2553 ซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางระบบขา่วอเีล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และเพื่อใหก้ารปฏบิัตมิคีวามโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ 
อยา่งแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอเรือ่ง ซึง่ประกอบดว้ย 
การกําหนดคุณสมบัตขิองผูม้ีสทิธเิสนอเรื่อง เรื่องทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชมุ คุณสมบัตแิละลักษณะ
ตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอร์มและชอ่งทางทีใ่ชใ้นการเสนอเรื่อง ตลอดจนขัน้ตอนในการพจิารณา ทัง้นี ้
เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกลา่วแลว้ ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งหรือ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ   

หลังจากนั้นประธานฯ ไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดจั้ดส่งใหผู้ถ้ ือหุน้
ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ เป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553  
  เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2553 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 ประชมุ
เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2553 ซึง่มีจํานวน 17 หนา้ ตามรายละเอียดในหนา้ที่ 7 ถึงหนา้ที่ 23 ของหนังสอื           
บอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้แลว้ โดยทีร่ายงานการประชมุฉบับดังกลา่วไดม้กีารจัดทําและนําสง่
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยไม่มกีารแจง้แกไ้ขจากผูถ้อืหุน้
แตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึง่นายบุญรื่น 
จางบวั ผูถ้อืหุน้ ขอใหต้รวจสอบขอ้มลูทีก่ลา่วถงึจํานวนตน้สกัทีบ่รษัิทฯ ทําการปลกูในปี 2553 ในรายงานการ
ประชมุฉบับดังกล่าวและขอ้มูลในรายงานประจําปี 2553 ทีไ่ม่ตรงกัน กล่าวคอื ในรายงานการประชมุบันทกึ
จํานวนตน้สักทีบ่รษัิทฯ ทําการปลูกในปี 2553 เป็นจํานวน 9,784 ตน้ ตามทีป่รากฏในหนา้ 14 ของหนังสอื
บอกกล่าวนัดประชมุ แต่ในรายงานประจําปี 2553 ระบุถงึโครงการปลูกตน้สัก 99,784 ตน้ เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ซึง่เลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงว่า ขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารทัง้สองฉบับมคีวาม
ถูกตอ้งแลว้ โดยทีจํ่านวนตน้สัก 9,784 ตน้ตามทีบ่ันทกึไวใ้นรายงานการประชุมเป็นจํานวนตน้สักทีป่ลูกใน
บรเิวณพืน้ทีข่องโรงไฟฟ้าราชบุรเีทา่นัน้ สว่นจํานวนตน้สัก 99,784 ตน้ในโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปีเป็นจํานวนตน้สกัทีป่ลกูในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ประเทศ  

หลังจากนั้นประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมตรัิบรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี 2553 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นดว้ย 1,127,998,998 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6800 
  ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
  งดออกเสยีง 3,653,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3200 
  รวมจํานวนเสยีง 1,131,652,898 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 

ประธานฯ แจง้ว่า ผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในปี 2553 อยู่ในระดับทีด่ ี 
และไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาและกจิการทีจ่ะกระทําต่อไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุโดยใชส้ือ่วดีทิศัน ์ซึง่มเีนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

1. ผลประกอบการ 
 ปัจจุบันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติรวมทัง้ส ิน้ 4,348 เมกะวัตต ์หรอืประมาณ รอ้ยละ 14 

ของกําลังการผลติรวมทัง้ประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสรา้งการเตบิโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ดว้ยความ
พยายามอยา่งเต็มทีท่ีจ่ะแสวงหาโอกาสการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง ภายใตก้ารบรหิาร
จัดการตามหลกัธรรมาภบิาลควบคูไ่ปกบัการคํานงึถงึการมสีว่นร่วมของชมุชนและประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายในการเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนชัน้นําในภมูภิาคทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืของสาธารณชน  

 การดําเนินกจิการของบรษัิทฯ ในปี 2553 ยังคงสะทอ้นความมั่นคงทางดา้นการเงนิและ
การเตบิโตของบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยมีกําไรสุทธิเป็นจํานวน 5,220 ลา้นบาท            
คดิเป็นกําไรสทุธติ่อหุน้เท่ากับ 3.60 บาท โดยในสว่นของผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้นัน้ บริษัทฯ ยังคงดําเนิน
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวม หลังจากหักเงนิทนุสํารอง
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ตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ และเมือ่เดอืนกันยายน 2553 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจาก
ผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2553 เป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 1,595 ลา้นบาท คดิเป็น 1.10 บาทตอ่หุน้ และ
ในเดอืนเมษายน 2554 มกํีาหนดจะจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนหลังของปี 2553 โดยในชว่ง 
10 ปีทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลอยา่งสมํา่เสมอในอตัราเฉลีย่อยูท่ี ่6% ตอ่ปี 

2. การลงทนุและพฒันาโครงการ 

 ธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ จําแนกเป็น 3 ดา้น คอื ธุรกจิผลติไฟฟ้า ธุรกจิพลังงานทดแทน 
และธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่อง ในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิโครงการทีพั่ฒนาไวแ้ลว้อย่างตอ่เนื่อง และไดแ้สวงหา
โอกาสการลงทนุใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 2.1 ธรุกจิผลติไฟฟ้า  

  นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี
เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ทีเ่ดนิเครื่องผลติกระแสไฟฟ้าสรา้งรายไดห้ลักใหก้ับบริษัทฯ แลว้ ในปี 
2553 โรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  (“สปป.ลาว”) ขนาดกําลังการ
ผลติ 615 เมกะวัตต ์ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ไดเ้ริม่เดนิเครื่องผลติกระแสไฟฟ้าระยะแรกแลว้เมือ่เดอืน
ธันวาคม เชน่เดยีวกบัโรงไฟฟ้าประดูเ่ฒา่สว่นขยาย ขนาดกําลงัการผลติ 0.875 เมกะวตัต ์

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ที่อยู่
ระหวา่งการพัฒนาและมคีวามคบืหนา้เป็นลําดบั ดงันี ้

  (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ขนาดกําลังการผลิตติดตั ้ง           
1,878 เมกะวัตต ์บรษัิทฯ ร่วมลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 โครงการมสีญัญาสมัปทานการผลติไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี 
กับรัฐบาล สปป.ลาว ในปีทีผ่่านมาไดล้งนามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  สัญญาก่อสรา้ง สัญญาใหบ้ริการวศิวกรรม
โครงการและบรหิารงานก่อสรา้ง สัญญาเดนิเครื่องและบํารุงรักษา รวมทัง้ประสบความสําเร็จในการจัดหาเงนิกู ้
วงเงนิ 2,783 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคดิเป็นเงนิประมาณ 94,620 ลา้นบาท จากสถาบันการเงนิชัน้นําในประเทศ 
เพือ่ใชใ้นการพัฒนาโครงการ และคาดวา่จะเริม่ผลติไฟฟ้าจําหน่ายเชงิพาณชิยไ์ดป้ระมาณปี 2558   

  (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 ขนาดกําลังการผลติตดิตัง้ 440 เมกะวัตต ์
บริษัทฯ ร่วมลงทุนรอ้ยละ 25 ในปี 2553 โครงการสามารถบรรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญาโครงสรา้ง          
ค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจัดตัง้บริษัท ไฟฟ้า น้ํางึม 3 จํากัด เพื่อ
ดําเนนิงานโครงการซึง่คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2560 

  (3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ขนาดกําลังการผลติตดิตัง้ 
390 เมกะวัตต ์บริษัทฯ ร่วมลงทุนรอ้ยละ 25 ในปี 2553 โครงการไดบ้รรลุขอ้ตกลงจนสามารถลงนามใน
สญัญาโครงสรา้งคา่ไฟฟ้ากบั กฟผ. และคาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2561 

  สําหรับการแสวงหาโอกาสลงทุนใหม่ๆ นัน้ บรษัิทฯ ไดรั้บคัดเลอืกจาก กฟผ. 
ในโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่ รวม 3 โครงการ ซึง่คาดว่า 
ทัง้สามโครงการจะกอ่สรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2558 ดงันี ้

  (1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กบริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด 
จํานวน 1 โครงการ ขนาดกําลังการผลติ 130 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึง่
บรษัิทฯ ไดร้่วมทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ร่วมกบับรษัิท นวนคร จํากดั (มหาชน) 

  (2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กบรษัิท ราชบุรเีวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น 
จํากัด จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลติโครงการละ 110 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในเขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมจังหวัด
ราชบรุ ีซึง่บรษัิทฯ ไดร้่วมทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ร่วมกบับรษัิท ไทยเวอลด์ เพาเวอร ์จํากดั 

 2.2 ธรุกจิพลงังานทดแทน  

  (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกําลังการ
ผลติรวม 60 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 ขณะนี้อยู่
ระหวา่งการจัดหาเงนิกูแ้ละเริม่กอ่สรา้ง คาดวา่จะสามารถเดนิเครื่องเชงิพาณิชยไ์ดใ้นตน้ปี 2555 และลดการ
ผลติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดป้ระมาณ 63,500 ตันต่อปี และลดการพึ่งพาฟอสซลิจากน้ํามันเตาได ้
ประมาณ 32 ลา้นลติรต่อปี คดิเป็นเงนิประมาณ 560 ลา้นบาท หรือเทยีบเท่าการใชก้๊าซธรรมชาตปิระมาณ            
1 พันลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่ปี คดิเป็นเงนิประมาณ 240 ลา้นบาท 

  (2) โครงการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานแสงอาทติยบ์รษัิท โซลารต์า้ จํากัด ขนาด
กําลงัการผลติรวม 34.25 เมกะวัตต ์บรษัิทฯ ลงทนุรอ้ยละ 49 ตัง้อยู่ในพืน้ทีจั่งหวัดพระนครศรอียุธยา สพุรรณบรุ ี
และนครปฐม รวม 8 โครงการ คาดว่าจะเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ไดใ้นปี 2554-2555 คาดว่าจะช่วยลดการนําเขา้
น้ํามันเตาได ้452,000 ลติรตอ่ปี และลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 2,500 ตนัตอ่ปี 
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 2.3 ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง   

  ปัจจุบันบริษัทฯ ไดล้งทุนในธุรกจิใหบ้ริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้า โดยร่วมทนุในบรษัิท ชบูรุาชบรุ ีอเีลคทรคิ เซอรว์สิ จํากัด ซึง่มสีญัญาใหบ้รกิารแกโ่รงไฟฟ้าราชบรุี
เพาเวอร์ เป็นเวลา 14 ปี และจัดตัง้บรษัิท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด ใน สปป.ลาว โดยมสีัญญาใหบ้รกิารแก่
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 ตลอดระยะเวลาสมัปทานของโรงไฟฟ้า โดยในปี 2553 ทัง้สองบรษัิทไดใ้หบ้รกิาร
ตามทีส่ญัญากําหนดและสามารถดแูลรักษาประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดร้่วมทุนใหบ้ริการงานซ่อมอุปกรณ์กังหันก๊าซในบริษัท             
อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ซึง่การกอ่สรา้งโรงงานมคีวามกา้วหนา้รอ้ยละ 50 คาดวา่จะเริม่ใหบ้รกิารไดใ้น
ปี 2554 ครอบคลมุพืน้ทีใ่หบ้รกิารใน 18 ประเทศในทวปีเอเชยี 

 กลยุทธส์รา้งการเตบิโตนอกเหนือการลงทุนพัฒนาโครงการ บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ชอ่งทางการ
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย ์ซึง่ทําใหบ้รษัิทฯ รับรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผลไดเ้ร็วยิง่ขึน้  ในปี 2553 ไดล้งทุนซือ้หุน้
สามัญบรษัิท ผลติไฟฟ้าลาว มหาชน หรือ EDL-Gen ในตลาดหลักทรัพย ์สปป.ลาว จํานวน 81.112 ลา้นหุน้      
คดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 9.35 ของหุน้ทัง้หมด โดยลงทุนผ่านบรษัิท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด และบรษัิท 
อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล สงิคโปร์ จํากัด การลงทนุครัง้นี้คาดวา่จะไดรั้บอัตราผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี 
ทัง้นี ้บรษัิทผลติไฟฟ้าลาว มหาชน  ถอืหุน้โดยการไฟฟ้าลาวซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิภายใตกํ้ากับของกระทรวงพลังงาน
และบ่อแร่ ปัจจุบันมีสนิทรัพยเ์ป็นโรงไฟฟ้า กําลังการผลติรวม 387 เมกะวัตต ์มีโครงการระหว่างก่อสรา้งและ
พัฒนาอกีเป็นจํานวนมาก  

 นอกจากนี้บรษัิทฯ ไดเ้ร่งหาโอกาสลงทุนในตา่งประเทศ โดยเนน้การเขา้ร่วมทนุในกจิการ
ทีดํ่าเนนิการอยู่แลว้ ไดแ้ก ่ประเทศอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม และออสเตรเลยี เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการ
และควบคุมความเสีย่งในชว่งพัฒนาโครงการและทําใหบ้รษัิทรับรูร้ายไดท้ันท ีปัจจัยประกอบการพจิารณาลงทุน
ไดแ้ก่ อัตราการเตบิโตของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีม่อีย่างต่อเนื่อง สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม กฎหมาย 
กฎระเบยีบของประเทศทีจ่ะไปลงทนุ  รวมถงึศักยภาพเกือ้หนุนของพันธมติรร่วมทนุ และผลตอบแทนจากการลงทนุ
ทีส่มเหตสุมผลของแตล่ะโครงการ ทัง้นี้ นอกเหนือจากบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากัด ทีต่ัง้
ข ึน้เพื่อเป็นช่องทางในการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในต่างประเทศแลว้ ในปี 2553 
บรษัิทฯ ไดจั้ดตัง้บรษัิทย่อยเพิม่อกี 2 แห่ง  คอื บรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มอรเิชยีส จํากัด 
และบริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น สงิคโปร์ จํากัด เพื่อเป็นกลไกรองรับการเตบิโตของการ
ลงทนุของบรษัิทฯ ในตา่งประเทศ 

3. การบรหิารการเงนิ 

 ฐานะการเงนิของบรษัิทในปี 2553 มสีนิทรัพยม์ูลคา่ 69,446 ลา้นบาท หนี้สนิ 22,899 ลา้น
บาท และส่วนของผูถ้ือหุ น้  46,547 ลา้นบาท อัตราส่วนหนี้ส ินต่อส่วนของผู ถ้ือหุ น้อยู่ที่ 0.49 เท่า  
ผลการดําเนินงานปี 2553 มกํีาไรสทุธ ิจํานวน 5,220 ลา้นบาท 

 เพือ่ใหก้ารขยายการเตบิโตดา้นการลงทนุบรรลตุามเป้าหมาย บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมความ
พรอ้มทางดา้นการเงนิดว้ยการจัดเตรยีมวงเงนิกูร้ะยะสัน้ประเภทตา่งๆ กับสถาบันการเงนิทัง้ในและตา่งประเทศไวใ้น
วงเงนิประมาณ 9,000 ลา้นบาท เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่การขยายการลงทนุดําเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ ไดรั้บการจัดอันดับเครดติองคก์รโดย บรษัิท S&P Rating ทีร่ะดับ "BBB+" บรษัิท 
Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "Baa1" และ TRIS Rating ปรับเพิม่ระดับจาก "AA-" เป็น "AA"  สะทอ้นถงึ
การเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่บริษัทฯ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระรายใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ และมฐีานะทาง
การเงนิเขม้แข็ง สง่ผลดโีดยตรงในการจัดหาเงนิกูไ้ดใ้นอตัราดอกเบีย้ทีตํ่า่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประสบความสําเ ร็จในการจัดหาเงินกูก้ับสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ 9 แห่ง จํานวน 2,783 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคดิเป็นเงิน 94,620 ลา้นบาท เพื่อใชพั้ฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสาของบรษัิท ไฟฟ้าหงสา จํากัด ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40 และนับเป็น
การระดมเงนิในตลาดเงนิทีม่มีลูคา่สงูสดุของประเทศ 

4. การบรหิารองคก์ร 

 บรษัิทฯ ไดป้รับกลยุทธโ์ดยสรรหาบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ดา้นพัฒนา
ธรุกจิ เพือ่รองรับการขยายการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ มุ่งพัฒนาภาวะผูนํ้า เนน้เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
รวมทัง้พัฒนาทัศนคตจิติสํานึกรูรั้กสามัคค ีและสง่เสรมิดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคู่กันไป 
นอกจากนีไ้ดป้รับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใน สปป.ลาว  

 บรษัิทฯ ยดึมั่นในการกํากับดูแลกจิการทีด่เีป็นพื้นฐานในการบรหิารงานและดําเนนิงานมา
โดยตลอด จนถงึปัจจบุนับรษัิทฯ ยังรักษานโยบายไปจนถงึวธิกีารปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่น ไดเ้สยี เพือ่ใหม้ั่นใจวา่นโยบาย
ของบริษัทฯ สอดคลอ้งกับชุมชนทุกทีท่ีเ่ขา้ไปดําเนินการ รวมถงึมาตรฐานระดับสากล มุ่งสรา้งผลประโยชน์
สมดลุแกท่กุฝ่ายอยา่งเหมาะสม   
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5. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ภายใตน้โยบายดา้นสังคมและสิง่แวดลอ้มบรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นเสรมิสรา้งจติสํานกึทีด่ ี
และการยอมรับจากสงัคมในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนในพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปประกอบกจิการ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อใหม้ั่นใจในประโยชน์ร่วมกันของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

 บริษัทฯ ไดดํ้าเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” หรือที่รู จั้กกันในนาม 
“โครงการกลา้ยิม้” ตอ่เนื่องเป็นปีทีส่าม ร่วมกับกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
นอ้มนําพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ เกีย่วกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและกระตุน้ใหช้มุชนและสงัคมเกดิจติสํานกึ
ในการดูแลรักษาป่าอย่างย่ังยนื ภายใตแ้นวคดิ “การปลูกป่าในใจคน” โดยมีกจิกรรมสําคัญประกอบดว้ย การ
ประกวดป่าชมุชนรางวัลชนะเลศิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี กจิกรรม
คา่ยเยาวชนกลา้ยิม้ และกจิกรรมสมัมนาเครอืขา่ยผูนํ้าป่าชมุชน  

 สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบรุนัีน้ นอกเหนอืจากการดแูลปรับปรุงประสทิธภิาพของเครือ่งจักร
อุปกรณ์โรงไฟฟ้าใหม้ีความพรอ้มเต็มศักยภาพ การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล และการลดค่าใชจ้่ายลงแลว้ ยังไดใ้หค้วามสําคัญกับการอยู่ร่วมกับชมุชนในลักษณะ “เพื่อนบา้น        
ทีด่”ี ควบคูก่นัไปดว้ย  

6. รางวลัและการประกาศเกยีรตคิณุ 

 ดว้ยความมุ่งมั่นและอุทศิตนอย่างเต็มศักยภาพของคณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บรางวลัและการประกาศเกยีรตคิณุในปี 2553 ดงันี ้

 (1) การประกาศเกยีรตคิณุดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

  - บรษัิทฯ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 บรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารรายงาน
บรรษัทภบิาลดเีดน่ (Top Corporate Governance Report Awards)” ในการประกาศผลรางวัล SET Awards 
2010 ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

  - บรษัิทฯ ไดรั้บการประเมนิการกํากับดแูลกจิการประจําปี 2553 อยู่ในระดับ 
“ดเีลศิ” จากการสาํรวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย    

  - บรษัิทฯ ไดรั้บการประเมนิในระดับ “ดเียีย่มและสมควรไดรั้บการ ยกย่องให ้
เป็นตัวอย่าง” จากการประเมนิคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2553 โดยไดค้ะแนนประเมนิรอ้ยละ 
100 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ตดิตอ่กนัเป็นปีทีส่าม 

  - บรษัิทฯ เป็น 1 ใน 10 บรษัิทเอกชนทีไ่ดรั้บคัดเลอืกเขา้รอบสดุทา้ยของการ
มอบรางวัลองคก์รโปร่งใส หรือรางวัล "ช่อสะอาด" ซึง่จัดเป็นครัง้แรกในปี 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

 (2) บริ ษัทฯ  ได รั้บประกาศเกีย รติคุณ  “ผู ทํ้ าคุณประโยชน์แก่กร ะทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม” ประจําปี 2553 สาขาทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

 (3) บรษัิทฯ ไดรั้บโล่ประกาศเกยีรตคิุณ สาขาฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นทีป่่า จากกรมป่าไม ้
ในฐานะผูช้ว่ยเหลอืราชการกรมป่าไม ้เนือ่งในวนัสถาปนากรมป่าไมค้รบรอบ 114 ปี 

 (4) บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ไดรั้บรางวัล “สถานประกอบกจิการดเีด่นดา้น
แรงงานสัมพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน ประจําปี 2553” ต่อเนื่องเป็นปีทีส่าม จากกรมสวัสดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ม ีผูเ้ขา้ประชมุ
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดยประธานฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และ
ฝ่ายบรหิารไดรั้บขอ้สงัเกตและชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1.  นายชาตรี  เจรญิเนือง  ผูถ้อืหุน้ เสนอว่า ตามทีบ่รษัิทฯ ไดแ้สดงขอ้มูลของผูถ้อืหุน้
ใหญ ่10 อนัดบัแรกของบรษัิทฯ โดยแจกแจงรายชือ่ จํานวนหุน้ และสดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) ของผูถ้อืหุน้
ใหญแ่ตล่ะราย รวมทัง้ไดใ้หข้อ้มูลรวมจํานวนหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้อืน่ๆ ไวใ้นรายงานประจําปี
แลว้นัน้ บรษัิทฯ ควรจัดใหม้ขีอ้มลูจํานวนรายของผูถ้อืหุน้อืน่ๆ เพิม่เตมิดว้ย  

 ประธานกรรมการรับขอ้เสนอแนะดังกล่าวไวพ้ิจารณาต่อไป  

2.  นายวโิรจน์ ทรงวัฒนา ผูถ้อืหุน้ ขอทราบความกา้วหนา้ของการศกึษาความเป็นไปได ้
ในการลงทุนโครงการต่างๆ ในตา่งประเทศ มกีารกําหนดระยะเวลาในการศกึษาไวอ้ย่างไร และการทําธุรกจิ
เหมอืงถา่นหนิของบรษัิทฯ มคีวามเป็นไปไดม้ากนอ้ยอยา่งไร 
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 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้ว่า บริษัทฯ ไม่ไดน้ิ่งนอนใจทีจ่ะแสวงหาแนวทางทีเ่ป็น
ประโยชนเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ โดยนอกเหนอืจากการลงทนุในประเทศ ยังไดข้ยายโอกาสการลงทนุ
ไปยังต่างประเทศ โดยจําเป็นตอ้งมกีารศกึษาขอ้มูลและปัจจัยเสีย่งต่างๆ ทัง้ดา้นสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง 
วัฒนธรรม กฎหมาย ภาษี และลักษณะโครงการ อย่างรอบคอบและรอบดา้น และการดําเนินการตอ้งใชเ้วลา
เจรจาเงือ่นไขตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุทิีส่ามารถจะเอือ้ประโยชนร์่วมกนัทัง้สองฝ่ายระหวา่งบรษัิทฯ และคูส่ญัญา 
ซึง่ก็ไดม้กีารตัง้เป้าหมายในการดําเนนิงานเป็นระยะๆ ในทกุๆ โครงการ 

 สําหรับโครงการลงทุนในธุรกจิเหมอืงนัน้ กรรมการผูจั้ดการใหญ่แจง้วา่ ถ่านหนิทีผ่ลติได ้
จะนําไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิสําหรับโรงไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมทัง้
ความคุม้คา่ของการลงทนุทีบ่รษัิทฯ ยอมรับได ้ 

3.  นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สอบถาม ดงันี ้

 (1)  ประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ มเีฉพาะป้องกันการทจุรติ
และการหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบเท่านั้น ใช่หรือไม่ ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไม่มปีระสทิธผิลในดา้นอืน่อันเป็นวัตถุประสงคห์ลักของระบบการควบคมุภายในเลย ใชห่รอืไม ่
เชน่ ดา้น Operation, Financial และ Compliance 

  นายนัท ีเปรมรัศม ีประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนนิงานตา่งๆ ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บนขอ้มูลของฝ่ายบรหิารและผูส้อบบัญช ีการทํางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระอย่างเต็มที ่มกีารประชมุเป็นประจําทกุไตรมาส ในปี 2553 มกีารประชมุรวม 5 ครัง้ 
ในจํานวนนี้เป็นการประชมุร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย 1 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ไดดํ้าเนินการตามกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เป็นไปตามอํานาจหนา้ทีท่ีไ่ดกํ้าหนดไว ้สําหรับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดใ้หแ้กฝ่่ายบรหิารนัน้ 
จะเนน้หนักเรือ่งการตรวจสอบ การแบง่แยกอํานาจหนา้ทีโ่ดยชดัเจน เพือ่ใหม้กีารสอบทานและการถ่วงดลุกัน 
รวมถงึความโปร่งใส และผูส้อบบัญชอีสิระทีทํ่าหนา้ทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ก็เป็น
บรษัิทสอบบญัช ี1 ใน 4 บรษัิทสอบบญัชชีัน้นําทีม่มีาตรฐานและผลงานเป็นทีย่อมรับ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดย้ดึถอืหลกัการสาํคญัทีเ่ป็นทีย่อมรับของทกุบรษัิทในการตรวจสอบ ซึง่ไดแ้ก ่การไม่มเีรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับ
การทุจรติและการหาประโยชน์สว่นตนโดยมชิอบ ซึง่ไดม้กีารตรวจสอบอย่างเขม้ขน้เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิเรือ่ง
ดังกล่าว รวมทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ยังเป็นหน่วยงานอสิระทีร่ายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย สําหรับงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจั้ดทําขึน้ตามหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป            
มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถือได ้และเป็นไปตามขอ้กฎหมายและกฎเกณฑ ์         
ทีเ่กีย่วขอ้ง การตรวจสอบไดม้กีารดําเนนิการครอบคลมุทกุมติขิององคก์ร โดยมเีป้าหมายทัง้ดา้นประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เพือ่ความโปร่งใสตรวจสอบได ้และกรรมการตรวจสอบทกุทา่นไดย้ดึหลักสําคัญในการปฏบิัติ
หนา้ที ่อันไดแ้ก่ การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์
สจุรติ (Duty of Loyalty) การปฏบิัตติามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty of 
Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส (Duty of Disclosure)                 
มาโดยตลอด         

 (2) ขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทีป่รากฏในคําอธบิายและการวเิคราะห์
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของฝ่ายบริหาร ซึง่ไดว้เิคราะหส์นิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2553 จํานวน 50,172.78 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 (50,145.41 ลา้นบาท) 
เป็นจํานวน 27.37 ลา้นบาท แต่ปรากฎว่า ตัวเลขเหตุผลทีอ่า้งว่าเพิม่ขึน้และลดลง รวมกันแลว้กลายเป็นลดลง 
104.71 ลา้นบาท ทีถู่กตอ้งควรเพิม่ขึน้หรือลดลงเทา่ไร หากเพิม่ขึน้ 27.37 ลา้นบาท ยอดสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อืน่น่าจะลดลงเพียง 38.81 ลา้นบาท แทนทีจ่ะเป็นลดลง 512.89 ลา้นบาท ตามทีร่ะบุในรายงานหนา้ 25 ของ
รายงานประจําปีฉบบัยอ่ ใชห่รอืไม ่ 

  นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กลุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ  แจง้วา่ ขอ้มูลที่
ปรากฏดังกล่าวมีความคลาดเคลือ่นและขอแกไ้ขใหถู้กตอ้งเป็น สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2553 จํานวน 50,172.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 (50,145.41 ลา้นบาท) เป็น
จํานวน 27.37 ลา้นบาท 

4. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มขีอ้สอบถาม ดงันี ้ 
 (1) ขอทราบวัตถุประสงคข์องการจัดตัง้บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชั่น 

จํากัด บรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล (มอรเิชยีส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล 
(สงิคโ์ปร)์ คอรป์อเรชัน่ จํากดั และบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้เหลา่นีม้กีารดําเนนิงานแลว้อยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ บรษัิทยอ่ยทัง้สามจัดตัง้ขึน้เพือ่เป็นกลไกในการ
ลงทุนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรับการขยายธุรกจิและโอกาสการลงทุนในต่างประเทศตาม
เป้าหมายของบรษัิทฯ โดยจะเป็นการลงทนุในธุรกจิหลัก คอื ธุรกจิผลติไฟฟ้า และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง ซึง่ในปี 
2553 มกีารลงทนุเขา้ซือ้หุน้ของบรษัิท EDL-Gen ในตลาดหลกัทรัพยล์าว  

 (2) ขอทราบรายละเอยีดการลงทนุใน สปป.ลาว รวมทัง้มลูคา่การลงทนุ 
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  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว 
จํานวน 4 โครงการ มลูคา่การลงทนุตามสดัสว่นการถอืหุน้รวมประมาณ 70,000 ลา้นบาท ดงันี ้

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 ขนาดกําลังการผลติตดิตัง้  615 เมกะวัตต ์
ขณะนีดํ้าเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสร็จและเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ 

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ขนาดกําลังการผลิตติดตั ้ง             
1,878 เมกะวัตต ์โครงการมคีวามคบืหนา้อย่างมาก ในปี 2553 ไดล้งนามสัญญาสัมปทาน สัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า สญัญากอ่สรา้ง และอืน่ๆ คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2558 

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 ขนาดกําลังการผลติตดิตัง้  440 เมกะวัตต ์
สามารถบรรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญาโครงสรา้งค่าไฟฟ้ากับ กฟผ. คาดว่าจะเริ่มเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ได ้         
ในปี 2560 

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ขนาดกําลังการผลติติดตัง้           
390 เมกะวัตต์ ในปี 2553 ไดล้งนามในสัญญาโครงสรา้งค่าไฟฟ้ากับ กฟผ. และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง                  
เชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2561 

 (3) ขอทราบรายละเอยีดราคาหุน้ EDL Gen ในตลาดหลักทรัพย์ลาว และราคาหุน้                
มคีวามเคลือ่นไหวอยา่งไร  EDL Gen มรีอบบญัชแีละจะจา่ยเงนิปันผลอยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้ว่า EDL Gen มีธุรกจิผลติไฟฟ้า ถือหุน้ใหญ่โดย
รัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าลาว  EDL Gen เป็นหลักทรัพยแ์รกทีเ่ขา้ทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยล์าวทีเ่พิง่เริม่เปิด
ดําเนนิการ  หุน้ทีเ่สนอขายตอ่ประชาชนครัง้แรกของ EDL Gen ทีบ่รษัิทฯ ไดจ้องซือ้มรีาคา 4,300 กบีตอ่หุน้  ราคา
ในวนัแรกทีทํ่าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยล์าว อยู่ทีป่ระมาณ 6,000 กบีตอ่หุน้ โดยมรีาคาสงูสดุที ่8,000 กบีตอ่
หุน้ ปัจจุบันราคาหุน้มคีวามเคลือ่นไหวอยู่ทีร่ะดับ 6,000 - 7,000 กบีตอ่หุน้ ซึง่การพจิารณาผลตอบแทนการลงทุน
ในระยะยาวถอืวา่มแีนวโนม้ทีด่ ี EDL Gen มรีอบบัญชเีชน่เดยีวกับของบรษัิทฯ คอื 1 มกราคม – 31 ธันวาคม และมี
แผนงานทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลในปลายปีนี ้ 

5. นายอรุณ นริมลภารด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

 (1) บรษัิทฯ มแีผนการลงทนุระยะยาวในหุน้สามัญของ EDL Gen อยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ EDL Gen นําหุน้ออกเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์
ลาวจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด และสัดสว่นทีบ่รษัิทฯ เขา้ซือ้หุน้แลว้กว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้
ทัง้หมดนับวา่เป็นจํานวนทีค่อ่นขา้งมนัียสําคัญ  หุน้ดังกลา่วอยู่ในธุรกจิพลังงานเชน่เดยีวกับธุรกจิหลักของบรษัิทฯ 
และเป็นโอกาสในอนาคตจากสนิทรัพยอ์ันไดแ้กโ่รงไฟฟ้าและโครงการอืน่ๆ ทัง้ทีม่อียู่แลว้และโครงการใหม่เขา้มา
เป็นของ EDL Gen สาํหรับการพจิารณาขยายโอกาสการลงทนุเพิม่นัน้ บรษัิทฯ ตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้แนวโนม้และสถานการณ์ดา้นอืน่ๆ อยา่งรอบดา้น 

 (2) เหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่เกิดขึน้ในประเทศขา้งเคียง จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
หรอืไมอ่ยา่งไร และบรษัิทฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเรือ่งดงักลา่วไวอ้ยา่งไร  

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่แจง้ว่า การออกแบบโรงไฟฟ้าสมัยใหม่มีการคํานึงถงึเรื่อง
แผน่ดนิไหวเป็นองคป์ระกอบในการคํานวณโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ในสว่นของโรงไฟฟ้าและเขือ่น สําหรับการจัดการ
ความเสีย่งนัน้ ตามปกตมิกีารทําประกันภัยในสว่นของ Business Interruption แลว้ และในทางวศิวกรรมไดม้ี
การเขา้ตรวจสอบเป็นระยะ ซึง่ยังไมพ่บประเด็นทีม่นัียสาํคญั  

6. นายรังสฤษฎ ์เลาหะกลุ ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สังเกต ในอกี 3 ปีขา้งหนา้บรษัิทฯ จงึจะมกํีาลัง
การผลติใหม่จากโครงการทีอ่ยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสรา้งอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับกระทรวงพลังงานจะปรับลด 
การรับซือ้ไฟฟ้า โดยไม่มีแผนซือ้ไฟฟ้าเพิ่มระหว่างนี้ไปจนกระทั่งปี 2558-2559 จงึจะเริ่มซือ้ไฟฟ้าเพิ่มอกีครัง้ 
เนือ่งจากคาดการณ์วา่การใชไ้ฟฟ้าจะไมเ่พิม่ขึน้มากนัก ดงันัน้ภายในระยะเวลา 3-4 ปีขา้งหนา้จากนี้ไป จะเป็น
ชว่งทีบ่รษัิทฯ สญูเสยีโอกาสในการเตบิโต แตอ่ย่างไรก็ตามยังมคีวามเห็นวา่ บรษัิทฯ ควรใชค้วามระมัดระวัง
ในการลงทนุเพิม่ผลผลติดว้ย 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเล็ก 3 โครงการ รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 ไดก้อ่สรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครือ่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าเรียบรอ้ยแลว้ ซึง่จะเป็นสว่นทีจ่ะทยอยสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ทดแทนสว่นทีข่าดหายไป 
ทัง้นี้ การสรา้งโรงไฟฟ้าจําเป็นตอ้งคํานึงถงึปัจจัยทีห่ลากหลาย ซึง่การลงทุนของบรษัิทฯ ไดม้กีารพจิารณา
ดว้ยความระมัดระวังอย่างรอบคอบและรอบดา้นโดยคํานึงถงึความคุม้ค่าของการลงทุนและผลตอบแทนต่อ             
ผูถ้ือหุน้เป็นสําคัญ และสําหรับนโยบายและแผนพัฒนากําลังการผลติไฟฟ้านั้น มีการปรับใหส้อดรับกับ
สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิอยูต่ลอดเวลา  

7. นายวโิรจน์ ทรงวัฒนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกีย่วกับงบประมาณลงทุนในโครงการและ
ระยะเวลาคุม้ทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกําลังการผลติตดิตัง้รวม 
60 เมกะวตัต ์ 
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 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนา
ธุรกจิ ร่วมกันใหข้อ้มูลว่า โครงการดังกล่าวใชง้บประมาณประมาณ 4,000 ลา้นบาท มีระยะเวลาคุม้ทุน
ประมาณ 8 ปี และมปีรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้90 ลา้นหน่วยตอ่ปี การลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกจิของบริษัทฯ ซึง่สอดคลอ้งกับนโยบายภาครัฐในการ
สง่เสรมิและสนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทนซึง่เป็นพลังงานสะอาด สามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่
จะช่วยลดโลกรอ้นไดอ้ีกทางหนึ่ง รวมถงึจะมีส่วนช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้จากประเด็น Carbon 
Footprint เชน่ ปัญหาการสง่สนิคา้ออก ปัญหาภาวะโลกรอ้นทีแ่ตล่ะประเทศตอ้งมสีว่นชว่ยบรรเทาปัญหา 

หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่าในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่
ประชมุเพือ่รับทราบ  

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทั
ฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2553 

ประธานฯ แจง้ว่า งบดุลและบัญชกํีาไรขาดทุนของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2553 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ คอื นายไวโรจน์ จนิดามณีพิทักษ์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช  ีจํากัด และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2553 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และกรรมการ
ผูจั้ดการใหญแ่ละฝ่ายบรหิารไดช้ีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ และนายชยัรัตน ์ผลาดกิานนท ์ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกต
วา่ จากภาพรวมทางการเงนิของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2549 จนถงึปี 2552 แมจ้ะมรีายไดล้ดลง แตบ่รษัิทฯ ยังคงมกํีาไร
สทุธทิีร่ะดับประมาณ 6,000 ลา้นบาทตอ่ปี และกําไรสทุธติอ่หุน้เฉลีย่ทีร่ะดับ 4 บาทต่อหุน้ มาโดยตลอด แตใ่นปี 
2553 บรษัิทฯ มรีายไดร้วมจํานวน 44,248.76 ลา้นบาท ซึง่มากกว่าปี 2552 (ทีม่รีายไดร้วม 37,653.83 ลา้นบาท) 
แต่กลับมกํีาไรสทุธ ิ5,220.41 ลา้นบาท ซึง่นอ้ยกว่าปี 2552 (ทีม่กํีาไรสทุธ ิ6,749.60 ลา้นบาท) รวมทัง้มีกําไร
สทุธติ่อหุน้ 3.60 บาทต่อหุน้ ซึง่นอ้ยกว่าปี 2552 (ทีม่กํีาไรสทุธติ่อหุน้ 4.65 บาทต่อหุน้) จงึสอบถามว่าเหตุใด
รายไดเ้พิ่มขึน้แต่กําไรสุทธิกลับลดลง และเรื่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายหรือตน้ทุนที่เพิ่มขึน้หรือไม่
อยา่งไร  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า รายไดข้องบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีไ่ดม้กีารกําหนดไวแ้ลว้ในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวประมาณ 25 ปี ซึง่ กฟผ. เป็นผูรั้บซือ้ไฟฟ้า 
ในแตล่ะปีจะมกีารกําหนดคา่ความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าไวต้ามสถานการณ์ ณ วันทีทํ่าสญัญา รายไดใ้นแตล่ะ
ปีของโรงไฟฟ้าจึงมีการกําหนดไวล้่วงหนา้แลว้ บริษัทฯ จะสามารถสรา้งกําไรเพิ่มไดจ้ากการดูแลรักษา
ประสทิธภิาพของเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพทีด่มีีความพรอ้มในการผลติไฟฟ้าไดต้ามคําสั่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า ทําใหม้ปีระสทิธภิาพในการใชเ้ชือ้เพลงิ และสามารถสรา้งกําไรจากคา่เชือ้เพลงิ (Fuel Margin) 
ได ้รวมทัง้มกีารดําเนินการต่างๆ เพื่อลดค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ลง โดยในปี 2553 ทีผ่่านมา ไดป้ระมาณการว่าจะมี
กําไรประมาณ 4,500 – 4,600 ลา้นบาท และไดม้กีารบรหิารจัดการจนทําใหส้ามารถสรา้งผลประกอบการที่
ดกีว่าประมาณการ คอื มกํีาไรสทุธ ิ5,220.41 ลา้นบาท  นอกจากนี้ยังมีความพยายามทีจ่ะแสวงหาโอกาส
ขยายการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อสรา้งรายไดเ้พิ่มดว้ย ซึ่งก็ไดม้ีการพิจารณาโอกาสการลงทุนทั ้ง
ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

 สําหรับปี 2553 บรษัิทฯ มรีายไดม้ากกว่าปีก่อน แต่มกํีาไรสทุธแิละกําไรสทุธติ่อหุน้
ลดลงจากปีกอ่น มสีาเหตหุลักมาจากการสิน้สดุสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีทีไ่ดรั้บจากการสง่เสรมิการลงทนุ 
ทําใหบ้รษัิทฯ เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเต็มจํานวนตัง้แตปี่ 2553 เป็นตน้ไป 

2. นายอรุณ นริมลภารด ีผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตและขอ้สอบถามดงันี ้

 (1) จากขอ้มลูในงบการเงนิของบรษัิทฯ กําไรขัน้ตน้ในปี 2553 ลดลงจากปีกอ่น ในขณะ
ทีร่ายไดเ้พิม่ขึน้ จงึมขีอ้สอบถามวา่  บรษัิทฯ เริม่ประสบกบัปัญหาตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิทีส่งูขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร  

  นายสทุศัน ์ปัทมสริวิัฒน์ กรรมการ แจง้วา่ ในรอบปีทีผ่่านมาคา่เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้น
การผลติกระแสไฟฟ้าไดเ้พิม่สงูขึน้ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึสง่ผลใหค้่าพลังงานไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ 
ไดรั้บสงูขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ไม่มผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อกําไร เนื่องจากบรษัิทฯ  
จะไดรั้บคา่พลงังานไฟฟ้าจาก กฟผ. ในอตัราเดยีวกบัคา่เชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั   

 (2) บรษัิทฯ มตีน้ทนุคา่ใชจ้า่ยมากกวา่รายได ้เกดิจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทย่อย
มรีะบบการควบคมุคา่ใชจ้า่ยไมเ่หมาะสมหรอืไม ่
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  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า การทีต่น้ทุนของบริษัทฯ สูงกว่ารายไดนั้้น               
มสีาเหตมุาจากคา่เชือ้เพลงิในปี 2553 มรีาคาสงูขึน้ จงึสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังมภีาระ
ภาษีเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากโรงไฟฟ้าไดค้รบกําหนดการยกเวน้ภาษี เงนิไดน้ติบิคุคลจาก BOI 

3. นายชัยรัตน์ ผลาดกิานนท ์ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า รายไดจ้ากค่าความพรอ้มจ่ายและ 
Reserved Shutdown มคีวามหมายอยา่งไรและมผีลกระทบตอ่กําไรขาดทนุอยา่งไร  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ รายไดข้องบรษัิทฯ ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
แบง่เป็น 2 สว่น คอื  

 (1)  รายไดค้่าความพรอ้มจ่าย (Availability Payment: AP) ซึง่แมไ้ม่มีการ            
สัง่เดนิเครื่องจาก กฟผ. บรษัิทฯ ก็ยังคงไดรั้บรายไดส้ว่นนี้ และไดม้กีารกําหนดไวช้ัดเจนในแต่ละชว่งเวลา
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า   

 (2)  รายไดค้่าเชือ้เพลงิ (Energy Payment: EP) โดยปกตไิม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญตอ่กําไร เนื่องจากเป็นรายไดส้ว่นทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บเมือ่มกีารผลติ แตจ่ะนําไปจ่ายเป็นคา่เชือ้เพลงิทีใ่ช ้
ในการผลติ (Pass Through) ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้ยายามบรหิารจัดการเพือ่ใหม้สีว่นตา่งระหวา่งรายไดค้า่ EP กับ 
คา่เชือ้เพลงิเพือ่ใหม้กํีาไรเพิม่ขึน้ โดยการดแูลบํารุงรักษาเครือ่งจักรอปุกรณ์และการใชอ้ะไหลต่ามมาตรฐานสากล 
รวมถงึการปรับปรุงประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า 

 สําหรับ Reserved Shutdown หรอืคําสัง่ใหห้ยุดเดนิเครื่อง หมายความวา่ บรษัิทฯ มี
ความพรอ้มในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเมือ่ กฟผ. มคํีาสั่งใหเ้ดนิเครือ่งจ่ายไฟฟ้า  แต่ถา้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
ของประเทศลดลง กฟผ. จะสั่งหยุดเดนิเครื่อง อย่างไรก็ตามการหยุดเดนิเครือ่งดังกล่าวไม่มผีลกระทบต่อรายได ้
ของบรษัิทฯ เนือ่งจากบรษัิทฯ ยังคงไดรั้บรายไดจ้ากคา่ความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

4. นายธรีวตัร พึง่รัศม ีผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตวา่ จากหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้ของบรษัิทฯ 
มขีอ้มูลคาดการณ์กําไรของบรษัิทฯ และเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาการลงทุนของผูถ้อืหุน้ จงึเสนอแนะให ้
บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิในรายงานประจําปีเกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการในระยะเวลา 3 - 5 ปี 
รวมทัง้ประมาณการกําไรเปรยีบเทยีบกบัประมาณการ  

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิทฯ ไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูประมาณการกําไรระยะสัน้
อย่างชัดเจนได ้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัทฯ แต่ทีผ่่านมา
บริษัทฯ สามารถเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานทีเ่กดิขึน้จริงกับประมาณการไดว้่าเป็นอย่างไร ซึง่ผลการ
ดําเนนิงานทีด่ขี ึน้กวา่ประมาณการของบรษัิทฯ เกดิจากการปรับปรุงประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอปุกรณ์ และ
การบรหิารจัดการวสัดคุงคลงั ทําใหส้ามารถลดตน้ทนุลงได ้รวมถงึความพยายามลดตน้ทนุทางการเงนิดว้ย 

5. นายอรุณ นิรมลภารดี ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้สังเกตว่า ปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดเป็นจํานวนทีค่่อนขา้งสงูผดิปกต ิ(11,289.25 ลา้นบาท) เมือ่เทยีบกับรายการเดยีวกันในปี 2552 
(3,774.09 ลา้นบาท) จงึขอทราบเหตผุลของการสาํรองเงนิสดไวเ้ป็นจํานวนสงูผดิปกตดิงักลา่ว 

 นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กลุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า งบดุลแสดง
สถานะทางการเงนิของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่ง และสําหรับกรณีนี้บรษัิทฯ มีเงนิสดและรายการเทยีบเท่า         
เงนิสดเป็นจํานวนมากดังกล่าวเนื่องจากในปลายปี 2553 ตอ้งสํารองเงนิสดไวส้ําหรับการจ่ายค่าเชือ้เพลงิ                
ทีจ่ะครบกําหนดชาํระในตน้ปี 2554 รวมทัง้มรีายการเงนิลงทนุทีค่รบกําหนดดว้ย 

6. นายจริพันธ ์บัวบูชา ผูถ้อืหุน้ ขอทราบรายละเอยีดทีด่นิสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคต 
จํานวน 305,221,850 บาท รวมทัง้ประมาณการของแผนหรอืโครงการ และกรอบเวลาทีจ่ะใชง้านในอนาคต และมกีาร
ประเมนิถงึการดอ้ยค่าโดยผูป้ระเมนิอสิระบา้งหรือไม่ รวมทัง้ขอทราบรายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รายการ
คา่จา้งทีป่รกึษาจํานวน 78.8 ลา้นบาท และวงเงนิแตล่ะรายการ และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร รายการขาดทนุจากการ
จําหน่ายวสัดสุาํรองคลงัและสนิทรัพยถ์าวรจํานวน 27.6 ลา้นบาท โดยขอทราบเหตผุลทีข่าดทนุ และรายการทีข่าย 

  นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ ชีแ้จงว่าบรษัิทฯ ได ้
เตรียมที่ด ินไวส้ําหรับการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เมื่อมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
ภายในประเทศ และสําหรับค่าจา้งทีป่รกึษาเกดิจากการศกึษาโครงการลงทุนต่างๆ ในต่างประเทศในรอบปี 
2553 ทัง้ทางดา้นเทคนคิ การเงนิ กฎหมาย เพือ่ใหก้ารพจิารณาการลงทนุมคีวามคุม้คา่และเหมาะสม 

7. นายฤทธชิัย หยบิเจริญพร ผูถ้ือหุน้ มีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจําปีเกีย่วกบัผลตอบแทนและศกัยภาพในการทํากําไรของโครงการตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทนุ เพือ่ผูถ้อืหุน้
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์วามเสีย่งและตัดสนิใจลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ รวมทัง้เป็นการให ้
ความเสมอภาคระหวา่งผูถ้อืหุน้รายย่อยกับนักลงทุนสถาบันดว้ย และไดส้อบถามวา่ โครงการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เชน่ โครงการพลงังานแสงอาทติย ์และโครงการพลงังานลม จะสรา้งกําไรตอ่เนื่องอย่างไร เมือ่ส ิน้สดุ
ระยะเวลาการไดรั้บการสนับสนุนคา่ไฟฟ้าสว่นเพิม่ (Adder) จากกระทรวงพลงังานแลว้ 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีคณะทํางานกลั่นกรองการลงทุนร่วมกัน
พิจารณาขอ้มูลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนการลงทนุตลอดอายโุครงการทีเ่ฉลีย่เป็นตวัเลข 2 หลกั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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8. นายบญุรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตวา่ จากงบดลุปี 2553 ปรากฏรายการเงนิปันผล
คา้งรับจํานวน 1,828.94 ลา้นบาท จงึสอบถามว่าเงนิจํานวนดังกล่าวจะสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้เสยีสทิธปิระโยชน์
อยา่งใดหรอืไม ่

 นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กลุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงวา่ เงนิปันผล
คา้งรับจํานวนดังกล่าวเป็นเงนิปันผลคา้งรับทีบ่ริษัทฯ จะไดรั้บจากบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึง่เป็น
บรษัิทยอ่ย และไมก่ระทบตอ่ผูถ้อืหุน้แตอ่ยา่งใด 

9. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตและสอบถาม ดงันี ้ 

 (1) นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทและราคาตามสัญญาที่
ปรากฏในหนา้ 115 ของรายงานประจําปีฉบบัเต็ม มคีวามหมายอยา่งไร  

  นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า 
นโยบายการกําหนดราคาสาํหรับรายการประเภทตา่งๆ เป็นไปตามราคาตามสญัญา ซึง่หมายถงึราคาทีกํ่าหนด
ในสัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับรายการนัน้ๆ เชน่ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ากําหนดราคาตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
ดอกเบีย้รับกําหนดอตัราตามสญัญาเงนิกู ้เป็นตน้ 

 (2) วธิกีารจัดทํางบการเงนิตามมาตรฐาน IFRS มผีลกระทบตอ่บรษัิทฯ อย่างไรบา้ง 
เชน่ ภาษีเงนิได ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และผลประโยชนท์ดแทนดา้นบคุลากร 

  นายสมหมาย ภษูณชาคร ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ีชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ปฏบิัติ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ตัง้แต่รอบระยะเวลาบัญชเีริม่ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 
2554 โดยมาตรฐานทีม่ีผลกระทบกับบริษัทฯ รวม 3 มาตรฐาน คอื มาตรฐานเรื่องภาษีเงนิได ้เรื่องทีด่นิ 
อาคารและอปุกรณ์ และเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึง่สง่ผลใหย้อดกําไรสะสมของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้รวม
จํานวน 81 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ไดทํ้าการปรับปรุงผลกระทบดงักลา่วไวแ้ลว้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2554 

 (3) ขอทราบรายละเอียดค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับ
ประชาสมัพันธท์ีเ่พิม่สงูขึน้จากปีกอ่น 

  นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า 
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับบุคลากรเพิม่ขึน้เนื่องจากพนักงานของบรษัิทฯ มจํีานวนเพิม่ขึน้จาก 120 คน เป็น 150 คน 
เพื่อรองรับการขยายธุรกจิ และสําหรับค่าใชจ้่ายเกีย่วกับประชาสัมพันธ ์เป็นค่าใชจ้่ายในกจิกรรมดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 (4) ขอใหบ้รษัิทฯ นําเสนอภาพการเดนิทางไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าของผูถ้อืหุน้ในรายงาน
ประจําปีและรายงานความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ดว้ย และขอใหพ้จิารณาลดเงือ่นไข
จํานวนการถอืหุน้สําหรับการคัดเลอืกผูถ้อืหุน้ทีจ่ะร่วมในการเยีย่มชมโรงไฟฟ้าของบรษัิทฯ จากทีกํ่าหนดไว ้
เดมิตอ้งถอืหุน้คนละไมตํ่า่กวา่ 5,000 หุน้  

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ รับขอ้เสนอแนะเรื่องการเพิ่มเติมภาพการเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้าของผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาดําเนนิการตอ่ไป 

  นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า 
บริษัทฯ มีผูถ้ ือหุน้เป็นจํานวนมาก แต่สามารถจัดการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ไดใ้นจํานวนจํากัด 
ประกอบกับมวีัตถุประสงคใ์หผู้ถ้ ือหุน้ไดเ้ขา้รวมกจิกรรมอย่างทั่วถงึ จงึมกีารกําหนดเงือ่นไขในการคัดเลอืก            
ผูร้่วมกจิกรรม เชน่ พยายามใหม้ผีูถ้อืหุน้รายใหมท่ียั่งไมเ่คยเขา้ร่วมกจิกรรม ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมากขึน้ และใน
สว่นของเงื่อนไขจํานวนการถือหุน้ทีกํ่าหนดสําหรับผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้รวมกจิกรรมนั้น บริษัทฯ ไดกํ้าหนดให ้           
ถอืหุน้คนละไมตํ่า่กวา่ 1,000 หุน้  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ
ของบรษัิทฯ ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนของบรษิทัฯ ส ิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2553 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

  เห็นดว้ย 1,128,573,751 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6600  

  ไมเ่ห็นดว้ย 14,059 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

  งดออกเสยีง 3,816,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3400 

  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2553 และการจา่ยเงนิปนัผล 

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ 
ขอ้ 43 กําหนดวา่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
กําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
10 ของทนุจดทะเบยีน ประกอบกบันโยบายในการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ใน
การประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหจ้่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
40 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ  อย่างไรก็
ตามการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ ผลการดําเนนิงานประจําปี 2553 ของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย มกํีาไรสทุธเิป็นจํานวน 5,220 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรสทุธติ่อหุน้เท่ากับ 3.60 บาท และบรษัิทฯ มี
กระแสเงนิสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ 
แลว้ จงึเห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2553 และการ
จา่ยเงนิปันผล ดงันี ้  

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย :  คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรเงนิเพื่อเป็นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้น
บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ 

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจั้ดสรรในอัตราหุน้ละ 2.25 บาท 
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้จํานวน 3,263 ลา้นบาท เทา่กับรอ้ยละ 62.51 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมหลัง
หักเงนิสํารองตามกฎหมายและเงนิทุนสํารองอืน่ โดยเมื่อวันที ่20 กันยายน 2553 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจํานวน 1,595 ลา้นบาท จึง
คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,668 ลา้นบาท                   
หากไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ  ผูถ้อืหุน้จะสามารถจ่ายเงนิปันผลไดใ้นวันที ่11 เมษายน 2554 โดยกําหนดรายชือ่      
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล รวมทัง้ใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่1 และ 2 มนีาคม 2554 ตามลําดบั 

 ทัง้นี ้ เงนิปันผลทีจ่า่ยในงวดนีจ้ะจา่ยจากกําไรของกจิการทีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นติบิคุคล ซึง่บคุคลธรรมดาผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืได ้  

 ประธานฯ ไดเ้สนอขอ้มูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของปี 
2553 และปี 2552 ดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2553 ปี 2552 
กําไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,220 6,740 
จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 
เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 2.25 2.25 
จํานวนเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 3,263 3,263 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 62.51 48.41 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และนายศักดิช์ัย 
สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ มขีอ้สังเกตว่า เมือ่เปรียบเทยีบขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผลปี 2553 กับปี 2552 ขา้งตน้ 
พบว่า บริษัทฯ มีกําไรสุทธลิดลงจากปีก่อน แต่สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเท่าเดมิ จงึเสนอแนะใหบ้ริษัทฯ 
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากกําไรทีแ่ทจ้รงิ ซึง่กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ มกํีาไรลดลงเนื่องจาก
ภาระภาษีทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากครบกําหนดไดรั้บการสง่เสรมิจาก BOI และสําหรับการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้นัน้ 
บรษัิทฯ ไดรั้บขอ้เสนอแนะแตกตา่งกันออกไปซึง่ไดม้กีารพจิารณาในภาพรวมและเห็นสมควรรักษาระดับการ
จา่ยเงนิปันผลซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล             
โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสม              
รวมทัง้ส ิน้เทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้สนอตอ่
ทีป่ระชุมแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิอง           
ทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2553 โดยไม่จดัสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มียอดสะสมรวมท ัง้ส ิน้เป็นจํานวน          
1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

  เห็นดว้ย 1,128,770,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6800 

  ไมเ่ห็นดว้ย 17,806 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

  งดออกเสยีง 3,616,157 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3200 

  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

  ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชขีองบรษัิททกุปี  

เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด โดยนายไวโรจน์ จนิดามณีพิทักษ์ 
(ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3565) ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2553 มผีลงานดา้น
การตรวจสอบ การจัดทํารายงาน การประสานงานอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจ
ในภาระหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบัญชีอสิระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการ
เสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่เพิม่ระบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึบัญชใีหถู้กตอ้งตาม
มาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป นอกจากนี้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและฝ่ายบัญชขีองบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย เป็นประจําทุกไตรมาส รวมทัง้เขา้ชีแ้จงผลการสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นอยา่งด ี 

จากผลการปฏบิัตงิานและเพื่อความต่อเนื่องและรวดเร็ว คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท 
เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั และแตง่ตัง้ให ้นายไวโรจน ์จนิดามณีพทิกัษ์ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
3565) หรือ นายเอกสทิธิ์  ชูธรรมสถิตย์ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4195) หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธิ์เลศิ 
(ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4068) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2554 ตอ่เนื่องเป็นปีทีส่าม โดยให ้
คนใดคนหนึ่งเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญช ี
รับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหา
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้ โดยกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 
2554 เป็นเงนิจํานวน 715,000 บาท ซึง่อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชดีังกล่าวไดร้วมค่าใชจ้่ายอืน่ไวแ้ลว้ 
และเป็นอตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชปีระจําปี 2553 

ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2554 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากัด บรษัิท ราชบรุแีก๊ส จํากัด บรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากัด บรษัิท 
ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ ดว้ย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2554 ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชทีี่จะไดรั้บจากบริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัทดังกล่าวจะเป็นเงินรวมทัง้ส ิน้ 1,680,000 บาท ซึง่เป็นอัตรา
เดยีวกบัปี 2553 และไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ (Out-of-pocket) รวมจํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท 

ประธานฯ แจง้เพิม่เตมิว่า ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอนัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รือสว่นได ้
เสยีกับบรษัิทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อการปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  และในรอบปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดจ้่ายคา่ตอบแทน
ใหแ้กก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดสําหรับการเป็นทีป่รกึษาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ ซึง่การรับบรกิารงานดังกลา่วไม่เป็นสาระสําคัญทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีจ่ะทําให ้
ผูส้อบบญัช ีขาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี 

สําหรับการคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่าน
การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาความเหมาะสมทัง้ดา้นเทคนิคและ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชอีย่างรอบคอบ รวมทัง้สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และกรรมการ
ผูจั้ดการใหญแ่ละฝ่ายบรหิารไดช้ีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายจริพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ือหุน้ ขอทราบตัวอย่างการเสนอแนะของผูส้อบบัญชตีามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกลา่วอา้ง ทัง้ในสว่นทีว่า่ “เพิม่ระบบการควบคมุภายใน” และ “แนวทางปฏบิัตดิา้นการ
บนัทกึบญัชใีหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัช”ี 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผู จั้ดการใหญ่การเงิน แจง้ว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้ีขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง และการดําเนินงานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เพิม่ระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2.  นายศักดิช์ัย สกลุศรีมนตร ีผูถ้อืหุน้ ขอใหแ้สดงตารางขอ้มูลเปรยีบเทยีบคา่ธรรมเนียม
ในการสอบบัญช ีไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ เพือ่ความสะดวกและเขา้ใจง่ายแกผู่ถ้อืหุน้ และขอทราบเหตผุลใน
การเพิม่คา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชทีัง้กลุม่บรษัิทฯ เป็นจํานวน 60,000 บาท  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่รับขอ้เสนอแนะการเพิ่มเตมิขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมไว ้
พจิารณา และสําหรับคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชทีีเ่พิม่ขึน้ 60,000 บาท นัน้ นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล 
รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงวา่ เป็นคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่จะดําเนนิการเบกิจ่ายตามคา่ใชจ้่ายจรงิ เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง สว่นคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชยัีงคงเป็นอตัราเดยีวกบัปี 2553  
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หลังจากนั้น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมตอินุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละ
กําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมดังกล่าวแลว้ โดยจะถือคะแนนเสยีง        
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีมในการสอบ
บญัชีตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้  

  เห็นดว้ย 1,128,756,658 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6800 

  ไมเ่ห็นดว้ย 9,595 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

  งดออกเสยีง 3,637,757 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3200 

  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและลาออก 

ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชุมสามัญ
ประจําปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา  ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึ่งในสาม  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้  ใหจั้บสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนที่
อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้
เขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ได”้  ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บังคับดังกลา่ว รวม 4 ราย ประกอบดว้ย นายแล ดลิกวทิยรัตน์ นายวรัิช กาญจนพบิลูย ์นายชนนิท ์
วอ่งกุศลกจิ และนายนัท ีเปรมรัศม ีโดยรายหลังสดุเป็นกรรมการอสิระ และมกีรรมการทีล่าออก 1 ราย คอื นาย
จลุสงิห ์วสนัตส์งิห ์

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อาย ุทกัษะและประสบการณ์การทํางานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนา
บรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทีผ่่านมา และสําหรับกรรมการอสิระนัน้ได ้
พิจารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ กําหนดขึน้ ดังทีไ่ดเ้สนอผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าว          
นัดประชมุแลว้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธุรกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ
แลว้ จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีพ่น้จากตําแหน่ง ดงันี ้

1.  นายนัท ี เปรมรัศม ี กรรมการอสิระ  
2. นายวรัิช  กาญจนพบิลูย ์ กรรมการ  
3. นายวทิวสั ศรวีหิค กรรมการ 
4. นายวรีะ ศรวีฒันตระกลู กรรมการอสิระ 
5. นายตระกลู วนิจินัยภาค กรรมการ 

ทัง้นี ้ ใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 เป็นตน้ไป โดยลําดับที ่1 
และ 2 ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และลําดับที ่5 ใหดํ้ารงตําแหน่งแทนนายจุลสงิห ์
วสนัตสงิห ์ทีล่าออกและใหอ้ยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน           

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้   

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประธานฯ 
ไดแ้จง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบเกีย่วกับการเป็นกรรมการของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ในบรษัิททีม่กีารประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการ
ของบรษัิทฯ อันไดแ้ก ่บรษัิททีอ่ยู่ในกจิการพลังงาน ไดแ้ก่ นายนัท ีเปรมรัศม ีซึง่เป็นกรรมการ บรษัิท ปตท.  
อะโรเมตกิสแ์ละการกลัน่ จํากดั (มหาชน) ดว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธาน
กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดช้ีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มขีอ้กําหนดจํากัดวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ไวห้รอืไมอ่ยา่งไร  
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 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า กรรมการบริษัทฯ อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี และเป็น
กรรมการตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 3 วาระ  

2. นายจริะพันธ ์บัวบชูา ผูถ้อืหุน้ ขอใหช้ีแ้จงว่า บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ยกเวน้ลําดับที ่2 
นายวรัิช กาญจนพบิลูย ์แลว้เป็นบุคคลทีม่ปีระสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนินงานของบรษัิทฯ และ
ความหลากหลายทางวชิาชพีอยา่งไร โดยเฉพาะ 3 ทา่นเรยีนมาทางรัฐศาสตร ์อกี 1 ทา่น ดา้นนติศิาสตร ์

 นายแล ดลิกวทิยรัตน ์ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จง
ว่า การทํางานในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งหมายถึงกจิการที่เกี่ยวกับกจิการดา้นพลังงาน ซึง่จะพิจารณาไม่ใหม้ี
ผลประโยชน์ทับซอ้นหรือขัดแยง้กัน ส่วนความหลากหลายทางวิชาชีพจะพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านทีจ่ะสามารถนํามาใชใ้นการกํากับดูแลกจิการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์กับ
บรษัิทฯ ได ้ซึง่บคุคลทีเ่สนอชือ่เพือ่รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการมทีัง้นักกฎหมาย นักการทตู และนักปกครอง ตาม
ประวตัทิีป่ระธานกรรมการไดนํ้าเสนอตอ่ทีป่ระชมุแลว้ 

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถ้ือหุน้ ขอทราบหลักการทํางานของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนในการพจิารณากลัน่กรองและคัดเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการ
บรษัิทฯ 

 นายแล ดลิกวทิยรัตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า 
ในการพจิารณาคุณสมบัตขิองกรรมการ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
องคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื คณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่นไมข่ดัแยง้กับคณุสมบัตทิีกํ่าหนดตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่มผีลประโยชน์ทับซอ้น สําหรับผูท้ีเ่สนอชือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่ไดม้กีาร
พจิารณาผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมาในการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการทัง้คณะและของบรษัิทฯ 
เพือ่ใหบ้รรลคุวามสาํเร็จตามเป้าหมาย  

หลังจากนั้น ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลือกกรรมการไดดํ้าเนินการตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการพจิารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 
ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชนแ์กก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้ จงึเสนอให ้
ทีป่ระชมุพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 36 (1) ทัง้นี้ บรษัิทฯ ได ้
ดําเนินการตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและทํา
การเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทุกกรณีทัง้ทีอ่อกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” จากผูเ้ขา้
ประชมุทกุคนในทีป่ระชมุ  
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกต ัง้กรรมการแทนผูท้ ีอ่อกตามวาระและลาออก โดยใหม้ผีลต ัง้แต่
วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 เป็นตน้ไป ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายนทั ีเปรมรศัม ี กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่)  
  เห็นดว้ย 1,125,094,951 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.3600 
  ไมเ่ห็นดว้ย 3,437,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3000 
  งดออกเสยีง 3,871,959 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3400 
  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

2. นายวริชั กาญจนพบิูลย ์กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่)  
  เห็นดว้ย 1,126,956,705 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5200 
  ไมเ่ห็นดว้ย 1,734,846 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1500 
  งดออกเสยีง 3,712,459 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3300 
  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. นายวทิวสั ศรวีหิค กรรมการ 
  เห็นดว้ย 1,126,934,051 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5200 
  ไมเ่ห็นดว้ย 1,752,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1500 
  งดออกเสยีง 3,717,959 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3300 
  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. นายวรีะ ศรวีฒันตระกลู กรรมการอสิระ  
  เห็นดว้ย 1,128,447,251 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6500 
  ไมเ่ห็นดว้ย 65,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0100 
  งดออกเสยีง 3,891,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3400 
  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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5. นายตระกลู วนิจินยัภาค  กรรมการ (แทนนายจลุสงิห ์วสนัตสงิห ์ทีล่าออก) 
  เห็นดว้ย 1,126,935,251 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5200 
  ไมเ่ห็นดว้ย 1,755,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1500 
  งดออกเสยีง 3,713,759 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3300 
  รวมจํานวนเสยีง 1,132,404,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

วาระที ่7 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายและหลักเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการของบรษัิทฯ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารกําหนดคา่ตอบแทนมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และกระบวนการที่
ชดัเจน เหมาะสม เป็นไปตามสภาวะทีเ่ป็นปัจจุบันทีส่ดุ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกจิการของบรษัิทฯ โดย
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไดพ้ิจารณาเชือ่มโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การสรา้งแรงจูงใจบคุลากรทีม่คีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ และอยู่ในลักษณะทีเ่ปรียบเทยีบได ้
กบัมาตรฐานหรอืระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั   

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดค่าตอบแทน
ของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การ
เปรียบเทยีบกับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรทีม่ี
คุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการ
ประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ดมิทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับ
ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้

1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2553 สาํหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   
(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 
(2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,375,000 บาท  

(3)  ช่วงเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
มากกวา่ หนึง่บรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สาํหรับระยะเวลานัน้ 

(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้
ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บ
โบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่ริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ  ส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5)  ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์
ขา้งตน้ดว้ย 

ทัง้นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกลา่วรวมเป็นเงนิประมาณ 13.683 ลา้น
บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของกําไรสทุธ ิ

2.   กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 
2554 ดงันี ้

2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน 
แบง่เป็น สว่นทีจ่่ายคงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บ
ในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมื่อ
เขา้ร่วมการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 24,000 บาท  
ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจํานวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ คณะกรรมการแตล่ะชดุ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการ 2 คน มหีนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตาม
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2553  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ ไม่มผีูถ้อืหุน้
รายใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั  

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี ้  
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  เห็นดว้ย 1,128,542,495 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6600 

  ไมเ่ห็นดว้ย 110,852 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0100 

  งดออกเสยีง 3,716,663 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3300 

  รวมจํานวนเสยีง 1,132,370,010 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

วาระที ่8  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจาก
ทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ ซึง่ผูเ้ขา้ประชมุไดส้อบถามและเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ โดยสรุป ดงันี ้

1. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

 (1)   บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนการทํางานของทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ อยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้ว่า ค่าตอบแทนการทํางานของทีป่รกึษากฎหมาย
ของบรษัิทฯ จา่ยตามผลงานทีป่ฏบิตัใิหแ้กบ่รษัิทฯ  

 (2) ในปี 2554 โรงไฟฟ้าของบรษัิทฯ มแีผนการหยดุซอ่มอยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้วา่ ในปี 2554 กําหนดแผนการหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า
เพือ่ตรวจสอบเป็นชว่งสัน้ๆ (Minor Inspection) 

2. นายอรุณ นิรมลภารด ีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้เสนอแนะว่า ในการจัดการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้
คราวต่อไป ขอใหบ้รษัิทฯ กําหนดเวลาประชมุเร็วขึน้กว่าเดมิเพื่อใหม้เีวลาในการซักถามขอ้มูลต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชนไ์ดม้ากขึน้ 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่รับขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา 

3. นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ ือหุน้ กล่าวชื่นชมการจัดทํารายงานประจําปี 2553 ที่มีขอ้มูล
รายละเอยีดครบถว้น มรีูปแบบและสสีนัสวยงาม รวมถงึการจัดใหม้รีายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทีม่ขีอ้มูลทีน่่ายนิดทีีบ่รษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับเรือ่งสทิธมินุษยชนดว้ย หลังจากนัน้ไดส้อบถามความกา้วหนา้
โครงการใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้านําไปเพาะเลีย้งสาหร่าย 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่แจง้วา่ โครงการใชก้๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้านําไปเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูรน่ิาเพื่อนําไปเป็นอาหาร ไดผ้่านการศกึษาขัน้ตอนแรกแลว้ พบว่า
สาหร่ายมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดส้งูถงึประมาณ 8 เท่าของตน้ไมใ้นพื้นทีข่นาด
เดยีวกนั ตอ่จากนีจ้ะเป็นการปรับปรุงและทดสอบเพือ่ความสมบรูณ์ของโครงการ  

4. ผูถ้อืหุน้มขีอ้เสนอใหล้ดการจัดทําหนังสอืรายงานประจําปี โดยใหจั้ดทําในรูปซดีแีทน 
เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้และมขีอ้สงัเกตวา่ปัจจุบันขอ้มูลสว่นใหญ่ทีเ่ปิดเผยในรายงานประจําปีเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น
อดตี จงึมขีอ้เสนอแนะใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีแ่สดงถงึโอกาสในการเตบิโตในอนาคตตามวสิัยทัศน์ของบรษัิทฯ 
มากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่ทัง้บรษัิทฯ นักวเิคราะหก์ารลงทนุ และผูถ้อืหุน้รายย่อย ใหม้คีวามเขา้ใจตรงกัน
มากยิง่ขึน้  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ รับขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา โดยจะคํานงึถงึขอ้กําหนดต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

5. นางนรมน บัณฑตินพรัตน์ ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่าจากขอ้มูลผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 10 อันดับแรก
ของบรษัิทฯ พบวา่ หนึง่ในผูถ้อืหุน้รายใหญ่คดืกลุม่บรษัิท American International Assurance Company 
(AIA) ซึง่ตนเคยเป็นตัวแทนของบรษัิทประกันในกลุม่บรษัิทดังกลา่ว แตไ่ม่เคยไดรั้บประโยชน์จากการลงทนุ
ของ AIA ในบรษัิทฯ จงึขอใหบ้รษัิทฯ ชว่ยบรรเทาความเสยีหายใหด้ว้ย 

 ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษัิท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (TSD) เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่จะใหบ้ริการอํานวย
ความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้รวมทัง้การจ่ายเงินปันผล  เลขานุการบริษัทจึงขอใหเ้จา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ช่วย
ประสานงานใหผู้ถ้อืหุน้ตดิตอ่กบัทาง TSD 

6. ผูถ้อืหุน้สอบถามปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ ผลติและสง่ให ้กฟผ. และบรษัิทฯ มี
มาตรฐานระดบัการผลติพลงังานไฟฟ้าอยา่งไร  

 นายประจวบ อุชชนิ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่วางแผนและบรหิารการลงทุน แจง้ว่า 
กําลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 14 ของกําลังการผลติรวมทัง้ประเทศ และ
ในปี 2553 โรงไฟฟ้าของบรษัิทฯ ไดรั้บการดแูลใหม้คีวามพรอ้มจา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

7. ผูถ้อืหุน้ขอใหบ้รษัิทฯ จัดเลีย้งอาหารกลางวนัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ย 
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 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ แจง้ว่า บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นทัง้บรษัิทขนาดแตกต่างกัน และมทีรัพยากรไม่เท่ากัน จงึได ้
พยายามใหเ้กดิความสมดุลในการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่สอดคลอ้งกับแนวความคดิของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยทีส่่งเสริมใหผู้ถ้ ือหุน้เขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อใชส้ทิธิในการรับรูข้อ้มูลและตดิตามการ
ดําเนนิงานของบรษัิททีเ่ขา้ลงทนุเป็นวตัถปุระสงคห์ลกั 

ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอืน่ต่อทีป่ระชุมอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
มาร่วมประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 17.30 น. 

อนึง่ หลังจากเปิดการประชมุแลว้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้
เป็นระยะๆ  และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏว่าจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้เป็น 682 ราย 
และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 822 ราย รวมทัง้หมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,504 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,141,397,010 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.72ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

 

                                 ลงชือ่ .................................... ประธานทีป่ระชมุ 
(นายวฑิรูย ์ สมิะโชคด)ี 

ลงชือ่ ........................................... 
          (นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ) 
               ผูบ้นัทกึการประชมุ 

บญุทวิา ดา่นศมสถติ 

วฑิรูย ์ สมิะโชคด ี
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