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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
------------ 

ประชุมเมือ่วันพุธที ่5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยมนีายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจํานวน  483 ราย และ
โดยการรับมอบฉันทะจํานวน 543 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,026 ราย นับจํานวนหุน้ได ้975,873,049 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 67.3016 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ขอ้ 32 ทีกํ่าหนดองคป์ระชมุการประชมุผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดซึง่มจํีานวน 1,450 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า
บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสมหมาย ภูษณชาคร เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ทีจ่ดบันทกึและจัดทํารายงานการ
ประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษากฎหมายของ
บรษัิทฯ ทีเ่ขา้รว่มประชมุ เพือ่รว่มใหข้อ้มลูและชีแ้จงรายละเอยีดตา่งๆ ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสทุัศน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
กลัน่กรองการลงทนุ  

2. เรอือากาศเอกศริเิดช   จลุเปมะ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและ

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และกรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายชวลติ   พชิาลยั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
7. นายวรีะศกัดิ ์ พึง่รัศม ี กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวฑิรูย ์ กลุเจรญิวรัิตน ์ กรรมการ  ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและ

กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการ
ลงทนุ 

9. นายประพนธ ์ กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ และกรรมการธรรมาภบิาลและ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

10. นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
11. นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ กรรมการกลัน่กรองการลงทนุ และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
12. นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 
13. นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และเลขานุการ

คณะกรรมการฯ 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
2. นายภาสกร ดงัสมัคร รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
3. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
4. นางสนุ ี รัชตมทุธา รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
5. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร  
6. นายสมหมาย ภษูณชาคร เลขานุการบรษัิท 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.  นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักจิ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.  นายเขมจติ  ชุม่วฒันะ บรษัิท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 
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หลังจากนัน้ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละระเบยีบวาระการประชมุ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสํิาหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน
ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดส่งรายละเอยีดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอก
กลา่วนัดประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี คอื 

กรณีที ่1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ หากมผีูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมดว้ยตนเองท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง ใหย้กมือขึน้เพื่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะรับบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองทีไ่มไ่ดย้กมอืในทีป่ระชมุมมีตอินุมัตติามที่
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิทัง้นี้ วธิกีารดังกลา่วเป็นวธิปีฏบิัตสํิาหรับการลงคะแนนในเรือ่งทีเ่สนอ
ตอ่ทีป่ระชมุทกุระเบยีบวาระ ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่7 ทีเ่ป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ จะปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ
ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชมุ และการออก
เสยีงทุกกรณีทัง้ทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 

กรณีที ่2  : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมาประชมุแทน บรษัิทฯ ไดจั้ดทํา
หนังสอืมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กําหนดขึน้ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็น
แบบที่ผูถ้ ือหุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามที่ผูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม 
แบบ ข. เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรือ่งอยา่งไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ช ้
เฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดแูลหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบ
ฉันทะขึน้เองก็ไดต้ามความเหมาะสมโดยอย่างนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด และกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผูรั้บ
มอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเทา่นัน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามทีก่ล่าว
แลว้ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ไว ้
แลว้ บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึการออกเสยีงตามนัน้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ในตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็นมตทิี่
ประชมุ 

ในสว่นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้
ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลักฐานเทา่นัน้ ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมคีะแนนเสยีง
เท่ากับจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน
เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนน
เป็นบางสว่นได ้สําหรับมตทิีป่ระชมุในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 ทีเ่ป็นการพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ
ของทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 โดยนับบัตรลงคะแนนทีผู่ถ้อื
หุน้งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน และระเบยีบวาระที ่8 การพจิารณาอนุมัตแิกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ขอ้ 18 (6) ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทีป่ระชมุตามมาตรา 31 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (2)(ฉ) โดยนับบัตรลงคะแนนที่ผูถ้อืหุน้งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับ
คะแนน และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทีป่รากฏในสิง่ที่
สง่มาดว้ย 6 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ซ ึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสยีงนั้น ในขัน้แรกบรษัิทฯ จะบันทกึ
คะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้ีม่าลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแตล่ะระเบยีบวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมด
กอ่น ขัน้ตอ่ไปเมือ่มขีอ้มลูจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทีร่ะบคุวามประสงคข์องผูม้อบฉันทะไวช้ดัเจน 
เจา้หนา้ทีจ่ะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็น
ดว้ย” ทีบ่ันทกึไว ้และขัน้สดุทา้ยเมือ่มกีารลงมตใินทีป่ระชมุ จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก
เสยีง” ทีผู่เ้ขา้ประชมุยกมอืและสง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีม่าหกัออกอกี จนในทีส่ดุจะไดค้ะแนนเสยีงในแต่
ละระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่ประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการ
นับคะแนนเสยีงตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ในการประชมุครัง้นีบ้รษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีป่รกึษากฎหมายเป็นคนกลางเพือ่ทําหนา้ทีด่แูล
ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดย
การร่วมตรวจสอบในเรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่สีทิธิ
เขา้ร่วมประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง วธิกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงให ้
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สอดคลอ้งตรงกับขอ้บังคับบรษัิทฯ และเป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุแจง้ ตลอดจนดแูลใหม้กีารเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุม และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลของมตทิี่ประชุมและผลของการ
ลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน 

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชมุ 
และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ปิดรับการเสนอเรือ่งในระหว่าง
วันที ่1 กนัยายน 2559 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลารวม 4 เดอืน ซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทาง
ระบบข่าวอเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และ
เพือ่ใหก้ารปฏบิัตมิคีวามโปร่งใสและเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ อย่างแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึ
ไดกํ้าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอ ซึง่ประกอบดว้ยการกําหนดคุณสมบัตขิองผูม้สีทิธใินการ
เสนอ เรือ่งทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอรม์
และชอ่งทางทีใ่ชใ้นการเสนอเรือ่ง ตลอดจนขัน้ตอนในการพจิารณา  ทัง้นี้ เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ได ้
ประกาศเชญิชวนดงักลา่วแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุหรอื
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดดํ้าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ด ้จัดสง่ใหผู้ถ้อื
หุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเป็นลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 
  เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2559 ที่จัด
ประชมุเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 ซึง่มจํีานวน 16 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที ่9 ถงึหนา้ที ่24 ของหนังสอื
บอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตรัิบรองรายงาน
การประชมุดังกลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี 2559 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 974,683,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 465,401 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 974,683,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกจิการที่จะกระทํา

ตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุโดยใชส้ือ่วดีทิัศน ์ซึง่มเีนือ้หาโดยสรปุดงันี ้
ผลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในปี 2559 ซึง่เป็นปีที ่16 

ของการดําเนนิกจิการมกํีาไรเป็นจํานวน 6,165.72 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 4.25 บาท โดยเมือ่
เดอืนกนัยายน 2559 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 1,595 ลา้นบาท 

ปัจจบุนับรษัิทฯ มกํีาลงัการผลติรวมทัง้ส ิน้ 6,980.03 เมกะวัตต ์(ในจํานวนนีม้โีครงการทีอ่ยู่
ระหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนาจํานวน 537.61 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลังการผลติจากโรงไฟฟ้าทัง้ของบรษัิท
ยอ่ยและจากการลงทนุทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การดําเนนิงานในปี 2559 บรษัิทฯ ยังคงเตบิโตตามกลยุทธธ์ุรกจิทีมุ่่งเนน้การลงทุนใน 4 
กลุม่หลัก คอื โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการใน
ต่างประเทศ และกลุ่มธุรกจิเกีย่วเนื่อง ภายใตก้ารลงทุนผ่าน 3 บรษัิทย่อย ไดแ้ก่ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
จํากดั บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นรูปแบบ
การลงทุนทีม่คีวามยดืหยุ่นทัง้การลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน การซือ้
กจิการ รวมทัง้การลงทนุในกจิการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพยล์าวดว้ย ทําใหก้จิการสามารถเตบิโตและขยาย
กําลังการผลติไดอ้ย่างม่ันคงต่อเนื่องและแข็งแกร่งท่ามกลางขอ้จํากัดและการแขง่ขันทีรุ่นแรงมากขึน้ เพือ่
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สรา้งมูลคา่เพิม่ตามแผนกลยุทธใ์หบ้รรลเุป้าหมายในการเป็นบรษัิทพลังงานครบวงจรชัน้นําในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก 

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าที่บรษัิทฯ เขา้ลงทุนสามารถก่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครื่องเชงิ
พาณิชย์เพิม่ขึน้ คอื โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบรษัิท ผลติไฟฟ้า 
นวนคร จํากัด ซึง่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยไ์ดต้ามแผนในเดอืนมถิุนายน 2559 และโครงการขนาดใหญ่ใน
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา หน่วยที ่
3 ซึง่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผนเชน่กนัในเดอืนมนีาคม 2559 

สําหรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนาในปัจจุบัน ซึง่คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้
เสร็จและสามารถเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผน ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน 
สปป.ลาว (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นปี 2562) รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กบรษัิท 
เบกิไพร โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นปี 2562) และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการ
กอ่สรา้งในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ดําเนนิการโดยบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด (“RAC”) ซึง่
เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ทีไ่ดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบั Ergon Energy Queensland ซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิไฟฟ้าของรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลยีแลว้ เมือ่
วนัที ่27 พฤษภาคม 2559 และประสบความสําเร็จในการจัดหาเงนิกูเ้พือ่ใชใ้นการพัฒนาโครงการฯ โดยไดล้ง
นามในสญัญาทางการเงนิกบัสถาบันการเงนิ 4 แหง่ ไดแ้ก ่Australia and New Zealand Bank, National 
Australia Bank,The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societie Generale โดยมวีงเงนิกูร้วมทัง้ส ิน้จํานวน 
258.30 ลา้นเหรียญออสเตรเลยี หรือเทียบเท่าประมาณ 7,120 ลา้นบาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจกิายน 2559 
นอกจากนี ้โครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์างตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีขนาด 2,360 เมกะวัตต ์ซึง่อยู่
ระหวา่งการพัฒนาร่วมกบั China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment Group 
Co., Ltd. คาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2564 

ในปี 2559 บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์ จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ 
ถอืหุน้ทัง้จํานวน ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ EDL-Gen เพิม่เตมิอกีจํานวน 4.51 ลา้นหุน้ในตลาดหลักทรัพยล์าว สง่ผลให ้
บรษัิทฯ มหีุน้ EDL-Gen รวมเป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 169.78 ลา้นหุน้ ซึง่ทําใหส้ัดสว่นการถอืหุน้ EDL-Gen ของ
บรษัิทฯ เพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 10.11 

เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทางตรงทีบ่รษัิท
ฯ ถอืหุน้ทัง้จํานวน ไดดํ้าเนนิการขายโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถยีร-เอ ขนาดกําลังผลติตดิตัง้ 
2.65 เมกะวัตต ์และ 3.60 เมกะวัตต ์ตามลําดับ เป็นเงนิจํานวน 205 ลา้นบาท โดยมกํีาไรจากการขายจํานวน 
126.08 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทางตรงที่
บรษัิทฯ ถอืหุน้ทัง้จํานวน ไดดํ้าเนนิการโอนสทิธใินสัญญาใหบ้รกิารเดนิเครือ่งและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลัง
น้ํา-น้ํางมึ 2 ใหแ้กบ่รษัิท ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จํากดั และไดรั้บเงนิชดเชยการโอนสทิธดิังกลา่วจากบรษัิท ไฟฟ้าน้ํา
งมึ 2 จํากดั เป็นจํานวน 168.92 ลา้นบาท ซึง่การโอนสทิธดิงักลา่วเพือ่เป็นประโยชนด์า้นการบรหิารจัดการ 

ในดา้นการลงทนุธรุกจิผลติไฟฟ้าพลังงานทดแทน บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายกําลังการ
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการกระจายการใชเ้ชือ้เพลงิหลักในการผลติกระแสไฟฟ้าอย่าง
หลากหลาย ลดการพึง่พากา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตรด์า้นพลงังานของภาครัฐ 

ในส่วนของธุรกจิเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ ไดม้ีการลงทุนในดา้นธุรกจิเหมืองถ่านหนิ ธุรกจิ
บํารงุรักษาอปุกรณ์กงัหนักา๊ซโรงไฟฟ้า และธรุกจิการจัดหาเชือ้เพลงิ 

อนึง่ จากการเล็งเห็นการแขง่ขนัทีค่อ่นขา้งสงูในธรุกจิดา้นพลังงานและการผลติไฟฟ้า ในปี 
2559 บรษัิทฯ จงึไดม้แีนวนโยบายเพือ่รุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่เป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทีจ่ะใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของรัฐ โดยจับมอืกับ
พันธมติรร่วมทุน ซึง่ไดแ้ก่ บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ปโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเินียริง่ 
แอนด ์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยการยืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนเพือ่ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สชีมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสเีหลอืง ช่วงลาดพรา้ว-สําโรง ในนาม "กจิการร่วมคา้บเีอสอาร์" โดย 
ทัง้ 2 โครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ซึง่ไดรั้บการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยว่าเป็นขอ้เสนอทีด่ทีีสุ่ด โดยปัจจุบันอยู่
ระหวา่งขัน้ตอนของการเจรจาตอ่รอง 

ในดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุง
ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่งอย่างเต็มประสทิธภิาพ เพือ่รักษาความ
พรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และควบคุมตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิการผลติ การใช ้
ประโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ รวมถงึการวเิคราะหแ์ละประเมนิมลูคา่ของสนิทรัพยเ์พือ่
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ 

ในดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพยีงพอของเงนิทุนและการบรหิารสภาพ
คล่อง เพือ่รองรับกลยุทธก์ารเตบิโตอย่างยั่งยนืของกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกับการบรหิารตน้ทุน
ทางการเงนิ และการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิทีสํ่าคญัใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม โดยในปี 2559 บรษัิท ทรสิ
เรทติง้ จํากัด ไดป้ระกาศคงอันดับเครดติองคก์รของบรษัิทฯ ทีร่ะดับ AAA ซึง่เป็นอันดับเครดติองคก์รสงูสดุ
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ดว้ยแนวโนม้อันดับเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ และ บรษัิทฯ ไดรั้บการคงอันดับเครดติองคก์รโดย บรษัิท 
Standard & Poor's และบรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ ซึง่
สะทอ้นการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

ในดา้นการบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาขดี
ความสามารถภายในองคก์รใหม้คีวามแข็งแกรง่ เพือ่ใหพ้รอ้มรองรับ ตอบสนองกลยทุธ ์และเป้าหมายใหมข่อง
องคก์รสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนื โดยการจัดทําแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path Plan) 
และการจัดการความรูภ้ายในองคก์ร โดยมุ่งเนน้การเพิม่พูนทักษะในดา้นเทคนคิเฉพาะทีเ่กีย่วกับธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าใหก้ับผูป้ฏบิัตงิาน รวมถงึการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาทีห่ลากหลายใหก้ับผูบ้รหิารและ
พนักงาน เพือ่พัฒนาเป็นองคค์วามรูสํ้าหรับอนาคตตอ่ไป 

ในดา้นการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นบรหิารกจิการตามหลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยคํานงึถงึสทิธแิละประโยชนร์่วมกนัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 
การมสีว่นร่วมของชมุชน การประกอบธรุกจิดว้ยหลักคุณธรรม ความรับผดิชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม และ
ตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น เพือ่เป้าหมายการเตบิโต พัฒนา และดํารงธุรกจิอย่างม่ันคง ควบคู่ไปกับการอยู่
ร่วมกันอย่างปกตสิขุและยั่งยนืในทุกมติ ิโดยบรษัิทฯ ไดรั้บใบประกาศรับรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Certification) เมือ่เดอืนเมษายน 2559 

ในปี 2559 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลและการประกาศเกยีรตคิุณทีสํ่าคัญเกีย่วกับการกํากับดแูล
กจิการทีด่ ีไดแ้ก ่ประกาศนยีบตัรรับรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ  
รายงานความยั่งยนืดเีดน่  รางวัล “Investors’ Choice Award ประจําปี 2559” จากการทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพการจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนนตอ่เนือ่งกนัเป็นระยะเวลา 8 ปี ตัง้แต่
ปี 2552 ถงึปี 2559 การกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนระดับ "ดเียีย่ม" โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บ
รางวัลโครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่สังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยนื ประจําปี 
2559 (กลุม่ที ่3 CSR-DIW Continuous) รางวัลเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพันธ์
และสวัสดกิารแรงงาน 5 ปีตดิต่อกัน (ปี 2555-2559) "ประเภทสถานประกอบกจิการขนาดเล็กไม่มสีหภาพ
แรงงาน" ใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ โลป่ระกาศเกยีรติ
คณุระดับเงนิ Zero Accident Campaign 2016 รางวัลสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ ดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานประจําปี 2559 "รางวลัระดบัประเทศตอ่เนือ่งตัง้แต ่1-4 ปี ระดบั
ทอง" และประกาศนยีบตัร รอ้ยดวงใจ รว่มใจลดโลกรอ้น 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังคงสานตอ่กจิกรรมหลกัดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทีดํ่าเนนิงานรว่มกบักรมป่าไม ้คอื โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน อยา่งเขม้แข็งตอ่เนือ่งเป็นปีที ่9 และเป็นปี
ที ่4 ของระยะที ่2 (ปี 2556 - 2560) รวมทัง้ บรษัิทฯ ยังดําเนนิโครงการ @Careline เครอืขา่ยปันสขุ ซึง่
กําหนดจัดขึน้เป็นประจําทกุปี มจีุดประสงคห์ลักเพือ่แบง่ปันองคค์วามรูใ้หแ้กช่มุชนและสงัคม เป็นการสง่เสรมิ
การเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชนเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและมคีวามพรอ้มในการใชช้วีติอยู่ร่วมกับธรรมชาตไิด ้
อย่างสมดุล ซึง่ไดม้กีจิกรรม "RATCH เตมิฝัน ปันสขุใหน้อ้ง" โดยทําการปรับปรุงลานอเนกประสงคข์อง
โรงเรยีนเพือ่ใชเ้ป็นสือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตามแนวคดิ“การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น
ฐาน” (Brain-Based Learning: BBL) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการฯ อกีทัง้บรษัิทฯ ยังไดส้านตอ่โครงการสขุ
สงูวยั สรา้งไทยแข็งแรง ในฐานะพลเมอืงนนทบรุ ีบรษัิทฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะดําเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการมสีว่น
ร่วมรับผดิชอบตอ่สังคม เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่ังคมผูส้งูอายุ บรษัิทฯ จงึร่วมสนับสนุนการเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสรมิความตอ้งการและความจําเป็นของผูสู้งอายุ 3 เรื่องหลัก คือ 
สขุภาพ สงัคม และความม่ันคง และมกํีาหนดดําเนนิการตอ่เนือ่งเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2558-2560 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
 (1) ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2559 หนา้ 28 ทีช่ ีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยอ์ารไ์อซไีอ โครงการ Iwaki-Fukushima ไดดํ้าเนนิการกอ่สรา้งระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูแลว้เสร็จ 
สว่นงานกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าอยูร่ะหวา่งการเตรยีมงานกอ่สรา้งจงึอยากทราบวา่ ตามหลักการแลว้งานกอ่สรา้งทัง้ 
2 สว่นดงักลา่วตอ้งดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกนัหรอืไม ่

 (2) ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2559 หนา้ 180 การเขา้ร่วมประมูลโครงการ
รถไฟฟ้าฯ นัน้ ถอืเป็นธุรกจิเกีย่วเนื่องหรอืธุรกจิใหม่ และอยู่ในวัตถุประสงคต์ามทีบ่รษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนไว ้
หรอืไม ่รวมทัง้บรษัิทฯ ใชท้รัพยากรใดในการลงทนุ และประมาณการผลตอบแทนการลงทนุเป็นอยา่งไร 

 (3) ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2559 หนา้ 124-125 ซึง่เป็นรายงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น นอกเหนือจากการเสนอใหม้ีการปรับปรุง
จรรยาบรรณของบรษัิทฯ แลว้  คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคมไดดํ้าเนนิการอืน่ใดบา้ง
ในเรือ่งของธรรมาภบิาลของบรษัิทฯ 
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 (4) ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2559 หนา้ 139 ซึง่เป็นการรายงานการกํากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีในหัวขอ้การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติขอใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอธบิายถงึ
ความหมายของการลดความเสีย่งดา้นการทจุรติใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้ 

กรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดช้ีแ้จงดงันี ้
 (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยอ์ารไ์อซไีอถอืเป็นโครงการทีมุ่่งเนน้การ

สง่เสรมิการลงทุนดา้นพลังงานทดแทนในตา่งประเทศ ซึง่งานกอ่สรา้งโรงไฟฟ้ามแีผนทีจ่ะดําเนนิการตอ่จาก
งานกอ่สรา้งระบบสง่ไฟฟ้า 

 (2) การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าฯ นัน้ อยู่ในวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ ทีไ่ด ้
จดทะเบียนไว ้และบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมบรหิารงาน ทัง้ในดา้นการออกแบบและควบคุมงานดา้น
วศิวกรรม รวมถงึดา้นการเงนิซึง่บรษัิทฯ มคีวามแข็งแกร่งทีจ่ะชว่ยสนับสนุนโครงการฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี ้
การลงทนุในโครงการรถไฟฟ้าฯ ดงักลา่วถอืเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทนุ โดยมผีลตอบแทนการลงทนุ
ในระดับทีม่ากกว่ารอ้ยละ 10 ซึง่เป็นผลตอบแทนการลงทุนทีย่อมรับได ้อกีทัง้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐในการลงทนุในระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานภายในประเทศ  

กรรมการชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่
สงัคม ชีแ้จงวา่คณะกรรมการฯ ชดุนี ้มนีโยบายเพือ่กํากบัดแูลการบรหิารงานของบรษัิทฯ รวม 3 มติ ิไดแ้ก ่มติ ิ
ที1่) ดา้นประสทิธภิาพในการบรหิารงาน มติทิี2่) ความโปรง่ใสในการดําเนนิงานหรอืหลกัธรรมภบิาล และมติทิี่
3) การดูแลชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้งดําเนนิไปพรอ้มกันทุกดา้น เพือ่ใหก้จิการของบรษัิทฯ 
ขยายตวัตอ่เนือ่งและป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาตา่งๆ ตามมา สําหรับการดําเนนิการแกไ้ขจรรยาบรรณของบรษัิท
ฯ นัน้ คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคมไดม้กีารทบทวนและแกไ้ขจรรยาบรรณซึง่ใชม้า
ตัง้แตเ่ริม่กจิการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มในปัจจบุนั โดยไดม้กีารปรับปรงุจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ ในภาพรวม และในระดับผูบ้ริหารและพนักงาน อีกทัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความ
รับผดิชอบตอ่สังคมยังไดมุ้่งเนน้การดําเนนิงานดา้นธรรมาภบิาลทัง้ในแนวทางของการป้องกันการทุจรติและ
การแกไ้ขปัญหา โดยปฏิบัตติามแนวทางและนโยบายการต่อตา้นการทุจริตใหส้อดคลอ้งกับเครือข่าย
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)  

กรรมการศริเิดช จุลเปมะ กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กล่าวว่า 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดย้ดึม่ันในการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการดแูลบรหิารกจิการของบรษัิทฯ 
ใหเ้ป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) อนัไดแ้ก ่การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบระมัดระวงั 
(Duty of Care) การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติเพือ่รักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 
(Duty of Loyalty) การปฏบิัตติามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ มตคิณะกรรมการฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลตอ่ผูถ้อืหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทันเวลา 
(Duty of Disclosure) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้หีนา้ทีใ่นการควบคมุดแูลการบรหิารจัดการ
ของบรษัิทฯ ในอกี 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นกลยุทธ ์(Strategies) ดา้นการปฏบิัตงิาน (Operations) ดา้นการเงนิ 
(Financial) และดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบ (Compliance) โดยมแีนวนโยบายในการมุ่งเนน้การลด 
หลกีเลีย่ง และการกระจายความเสีย่งต่างๆ ทีจ่ะมผีลต่อผูถ้อืหุน้และต่อประเทศชาตเิป็นหลัก ซึง่สะทอ้นให ้
เห็นไดจ้ากรางวัล Sustainablility Report Award ในปี 2559 ทีไ่ดม้าจากการทีบ่รษัิทฯ มนีโยบายดา้นบรหิาร
ความเสีย่งทีช่ดัเจน นอกจากนี ้การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยังมุง่เนน้ในการทีจ่ะไมใ่ห ้
เกดิการทจุรติโดยเด็ดขาดไม่วา่จะระดับใดก็ตาม ซึง่สง่ผลใหใ้นปี 2559 บรษัิทฯ ไดรั้บประกาศนียบัตรรับรอง
การเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 

2. นายพฤฒิพันธุ์ ฉายากุล ผู รั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด 
(มหาชน) บรษัิท สหยูเนี่ยนโฮลดิง้ จํากัด และบรษัิท สหยูเนี่ยน เว็ลท ์พลัส จํากัด) สอบถามถงึปัญหาเรือ่ง
พืน้ที ่ส.ป.ก. ส่งผลกระทบกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหว้ยบง 2 และหว้ยบง 3 ทีบ่รษัิทฯ ร่วมลงทุน
หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า จากโครงการทีบ่รษัิทฯ ไดล้งทุนทัง้หมดนัน้ มเีพยีงแค่ 2 
โครงการดงักลา่วซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีใ่นเขตส.ป.ก. โดยทัง้ 2 โครงการได ้
เดนิเครื่องเชงิพาณิชย์มาแลว้เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และบรษัิทฯ ไดรั้บเงนิปันผลจนเกอืบจะคุม้ทุนแลว้ 
อย่างไรก็ตาม ทัง้ 2 โครงการดังกลา่วไดม้กีารดําเนนิการตา่งๆ ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทุกขัน้ตอน และ
จากการตรวจสอบของเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงาน ส.ป.ก. ปรากฏวา่โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และหว้ยบง 3 
ไมไ่ดรั้บผลกระทบแตอ่ยา่งใด ปัจจบุนัโครงการยังคงสามารถเดนิเครือ่งไดต้ามปกต ิ

3. นายวโิรจน ์ทรงวฒันา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 1) กําลังการผลติของบรษัิทฯ ในโครงการทีรั่บรูร้ายไดแ้ลว้ และโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่ง

การกอ่สรา้งทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศมเีป็นจํานวนเทา่ใด 
 2) บรษัิทฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ในโครงการรถไฟฟ้าฯ รอ้ยละเทา่ใด 
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กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 1) โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ ในปัจจุบันทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้มกํีาลังการผลติ

อยูท่ีป่ระมาณ 6,400 เมกะวัตต ์และมโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศอกี
ประมาณ 500 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าเบกิไพร
โคเจนเนอเรชั่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศออสเตรเลยีอกีดว้ย  ทัง้นี้ เมือ่รวมโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้หมดในปัจจุบัน
และโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง บรษัิทฯ จะมกํีาลังการผลติทัง้หมดรวมประมาณ 7,000 เมกะ
วตัต ์

 2) บรษัิทฯ รว่มลงทนุในโครงการรถไฟฟ้าฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 
4. นายพลพัฒน ์อรา่มเรอืงสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ตามทีบ่รษัิทฯ มอีัตราสว่นหนีส้นิอยู่

ในระดบัคอ่นขา้งตํา่นัน้ มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะขยายกําลงัการผลติใหไ้ดม้ากกวา่ 500 เมกะวตัตภ์ายใน 5 ปี 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในภาพรวมบรษัิทฯ ไม่ไดจํ้ากัดการเพิม่กําลังการผลติไวเ้พยีงแค่ 500 

เมกะวัตต ์เพราะเมือ่พจิารณาสถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ แลว้จะพบวา่ บรษัิทฯ มขีดีความสามารถในการ
ขยายการลงทนุโครงการใหเ้พิม่ขึน้ได ้แตก่ารพจิารณาทีจ่ะเขา้ลงทนุในโครงการตา่งๆ จะตอ้งดําเนนิการดว้ย
ความรอบคอบ พจิารณาความเสีย่งในหลายๆ ดา้น  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ และฝ่ายบรหิารฯ มคีวาม
มุง่มั่นในการแสวงหาโครงการใหม่ๆ  เพือ่ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ 

5. นายฐติพิงษ์ โสภณอดุมพร ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (นายเอกพงศ ์โสภณอดุมพร) 
สอบถามถงึความคุม้คา่ในการรว่มลงทนุโครงการรถไฟฟ้าฯ เพราะโครงการรถไฟฟ้าทีผ่า่นมาประสบปัญหาการ
ขาดทนุมาโดยตลอด รวมรถไฟฟ้าสายสมีว่งในปัจจบุนัทีกํ่าลงัประสบภาวะขาดทนุเชน่กนั 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ผลการศึกษาขอ้มูลในอดีตสําหรับ
ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าทีป่ระสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากเมือ่โครงการรถไฟฟ้าเริม่
ดําเนินงานปี 2540 ประเทศประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกจิและมีปัญหาเรื่องการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่น ประกอบกับโครงการรถไฟฟ้าเพิง่เริม่ดําเนนิการในระยะเริม่ตน้ แต่สําหรับการลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้าฯ ทีบ่รษัิทฯ ร่วมลงทนุนัน้ สว่นใหญเ่ป็นการลงทนุในงานโยธา และเป็นรูปแบบการร่วมลงทนุระหวา่ง
ภาครัฐกบัภาคเอกชน (The Public-Private Partnership: PPP) โดยมภีาครัฐมาชว่ยรับความเสีย่งอยูด่ว้ย 
และเสน้ทางการเดนิรถเป็นเสน้ทางทีอ่ยู่นอกเมอืงสามารถรองรับผูโ้ดยสารในการเดนิทางเขา้ไปในเมอืง อกี
ทัง้ยังสามารถเชือ่มโยงกับรถไฟฟ้าไดทุ้กสายทีม่อียู่ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต ทําใหม้คีวามแตกต่างจาก
สายสีม่วงที่ในปัจจุบันยังไม่ไดเ้ชือ่มโยงกับสายใดๆ และส่งผลทําใหป้ระสบภาวะขาดทุน ทัง้นี้ จากผล
การศกึษาพบวา่ในระยะเริม่ตน้ โครงการฯ อาจจะมกํีาไรไมส่งูมาก แตใ่นระยะยาวจากการเพิม่ขึน้ของเสน้ทาง
ของรถไฟฟ้าสายอืน่ทีจ่ะมาเชือ่มโยงและการเพิม่ขึน้ของจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร โครงการฯ จะมกํีาไรและไดรั้บ
ผลตอบแทนการลงทนุเพิม่ขึน้ในอตัราโดยเฉลีย่ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 10  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ บรษัิทฯ ไดจั้ดทําแผนธรุกจิเพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายในการ
ลงทนุ ซึง่คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่โครงการรถไฟฟ้าฯ ถอืเป็นธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบับรษัิทฯ อกีทัง้
ภาครัฐไดใ้หก้ารสนับสนุนงานโยธาในสัดสว่นรอ้ยละ 50 ถอืวา่เป็นการกระจายความเสีย่งไดใ้นระดับหนึง่ ซึง่
หากพจิารณาในระยะยาว จะเห็นวา่โครงการสามารถใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ในการลงทนุได ้
 หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่าในระเบยีบวาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นเรือ่ง
เสนอทีป่ระชมุเพือ่รับทราบ 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของ
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุนประจําปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 
ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนของบรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2559 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คอื นายวัยวัฒน์ กอสมาน
ชยักจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6333 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั ซึง่เป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) รายงานงบการเงนิประจําปี 2559 หนา้ 15 ซึง่เป็นรายงานเรือ่งสําคัญในการ

ตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผูส้อบบัญชใีนหัวขอ้ที ่3 ระบวุา่มลูคา่ทีจ่ะไดรั้บคนืของเงนิลงทุนใน
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โครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศออสเตรเลยีอาจมคีวามเสีย่งเรือ่งการดอ้ยคา่ จงึขอสอบถามถงึสาเหตทุีใ่ช ้KPMG 
ประเทศสงิคโปร์เป็นผูป้ระเมนิการดอ้ยค่าของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยี และผลจากการ
ตรวจสอบในเรือ่งดงักลา่วผูส้อบบญัชมีคีวามเห็นทีแ่ตกตา่งจากฝ่ายบรหิารฯ หรอืไม ่

 (2) รายงานงบการเงนิประจําปี 2559 หนา้ 13 ซึง่เป็นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้คีวามเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอ มกีาร
แบง่แยกอํานาจหนา้ทีโ่ดยชดัเจน ไมพ่บจดุออ่นหรอืขอ้บกพรอ่งของระบบการควบคมุภายในทีเ่ป็นสาระสําคัญ
นัน้ จงึขอสอบถามสาเหตุทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเนน้การตรวจสอบในเรือ่งการแบ่งแยกอํานาจหนา้ที่
เพียงเรื่องเดยีว และขอทราบตัวอย่างของขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในทีไ่ม่เป็นสาระสําคัญที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจพบดว้ย 

 (3) รายงานงบการเงนิประจําปี 2559 หนา้ 12 ซึง่เป็นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดร้ะบวุันทีไ่วใ้นรายงานเป็นวันที ่31 ธันวาคม 2559 นัน้ เป็นวันทีท่ีป่ระธานกรรมการตรวจสอบ
ลงลายมอืชือ่ หรอืเป็นวนัทีท่ีเ่ป็นจดุตดัเพือ่ส ิน้สดุความรับผดิชอบในฐานะทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ  

นายวัยวัฒน ์กอสมานชยักจิ ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ชีแ้จงวา่ สาเหตทุีใ่ห ้KPMG ประเทศ
สงิคโปรเ์ป็นผูป้ระเมนิการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศออสเตรเลยี เนือ่งจากการลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศออสเตรเลยีเป็นการลงทนุผา่น บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์ คอร์
ปอเรชั่น จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีป่ระเทศสงิคโปร ์และผลการตรวจสอบการดอ้ยค่าดังกล่าวไม่พบผล
แตกตา่งทีเ่ป็นสาระสําคญั 

นายชวลติ พิชาลัย กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมในเรือ่งระบบการควบคุมภายในการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและปฏบิัตติามกฏระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้การสอบทาน
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่จะรวมถงึการตรวจสอบรายการทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และจากผลการ
ตรวจสอบไมพ่บวา่มรีายการทีผ่ดิปกตอิยา่งมนัียสําคญั 

2. นายปิตพัิฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน
ไทย) สอบถามดงันี ้

 (1) ในรายงานงบการเงนิประจําปี 2559 หนา้ 15 ซึง่เป็นรายงานของผูส้อบบัญชใีน
สว่นของเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ ขอสอบถามในหัวขอ้ที ่2 และ 3 ถงึผลของการตรวจสอบเรือ่งรายการ
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชใีนประเทศออสเตรเลยีจํานวน 481 ลา้นบาท และมูลคา่ของเงนิลงทุนใน
บรษัิทยอ่ยซึง่ใช ้KPMG ประเทศสงิคโปรเ์ป็นผูป้ระเมนิเงนิลงทนุจํานวน 17,650 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 (2) ในรายงานงบการเงนิการเงนิประจําปี 2559 หนา้ 21 ซึง่เป็นหนา้แสดงรายการของ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขอสอบถามว่าเป็นงบเดยีวกันกับงบกําไรขาดทุนทีไ่ดนํ้าเสนอในระเบยีบวาระที ่3 
หรอืไม ่

 (3) ขอทราบถงึสาเหตุของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นปี 2559 ตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 48 ลา้นบาท และรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าของ
หน่วยงานต่างประเทศ และการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสทุธขิองเงนิลงทุนเผือ่ขายตามงบการเงนิรวม
จํานวน 78 ลา้นบาทและ 638 ลา้นบาทตามลําดบั 

นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงวา่ผลการตรวจสอบไม่พบสิง่
ผดิปกตใินเรื่องสนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชแีละการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่
ประเทศออสเตรเลยี 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 48 ลา้นบาท เนือ่งมาจากผลขาดทนุอัตราแลกเปลีย่นจากเงนิ
ใหกู้แ้กบ่รษัิทย่อยทีเ่ป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ซึง่ในปี 2559 เงนิเหรยีญสหรัฐฯ ออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกับเงนิ
บาท  

3. นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าเหตุใดรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวนประมาณ 9 พันลา้นบาท 

รองกรรมการผู จั้ดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่ารายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
ประกอบดว้ยรายการ 2 ส่วน คอื รายไดจ้ากค่าความพรอ้มจ่ายและรายไดค้่าเชือ้เพลงิ ซึง่ในปี 2559 ค่า
เชือ้เพลงิปรับลดลง ทําใหร้ายไดค้า่เชือ้เพลงิตํา่กวา่ปี 2558  

4. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ สอบถามขอ้มลูในรายงานงบการเงนิประจําปี 2559 ดงันี ้
 (1) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 5 รายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

บรษัิทฯ มแีผนการใชเ้งนิฝากประเภทกระแสรายวันจํานวนประมาณ 4,900 ลา้นบาทอยา่งไร และในชว่งเวลา
ใด 

 (2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 การกลับรายการการปรับลดมูลค่าวัสดุ
สํารองคลงัจํานวน 255 ลา้นบาท ขอสอบถามวา่เป็นวสัดสํุารองคลังประเภทใด ของโรงไฟฟ้าใด วัสดดุังกลา่ว
มอีายปุระมาณกีปี่ และขอทราบเหตผุลของการกลบัรายการ 
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 (3) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 13 บรษัิทฯ มทีีด่นิสําหรับโครงการพัฒนาใน
อนาคต รวมถงึทีด่นิวา่งเปลา่จํานวนประมาณ 317 ไร่ ตัง้อยู่ทีอํ่าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึง่จะทําให ้
บรษัิทฯ มภีาระทีด่นิตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเพิม่ขึน้หรอืไม่ ทัง้นี้ รวมถงึทีด่นิและสิง่ปลูก
สรา้งอืน่ๆ ของบรษัิทฯ ดว้ย 

 (4) ตามหมายเหตงุบการเงนิขอ้ 25 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีด่สํีาหรับผู ้
ถอืหุน้ทีบ่รษัิทฯ สามารถบรหิารจัดการคา่ใชจ้่ายใหล้ดลงจากปีกอ่น โดยขอทราบถงึสาเหตทุีทํ่าใหค้า่ใชจ้่าย
เกีย่วกบัการประชาสมัพันธแ์ละคา่บรจิาคลดลงจํานวน 16 ลา้นบาทและ 11 ลา้นบาทตามลําดบั 

 (5) หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27 ค่าใชจ้่ายตามลักษณะในรายการค่าเบีย้
ประกันโรงไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้จํานวน 112 ลา้นบาทนัน้ อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากค่าเบีย้ประกันที่เพิม่ขึน้
หรอืไม ่

รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงดงันี ้
 (1) การทีเ่งนิสดในบัญชกีระแสรายวันเพิม่มากขึน้ เนื่องมาจากบรษัิทฯ ไดรั้บค่าขาย

ไฟฟ้า และจะทําการโอนเงนิดงักลา่วเขา้บญัชอีอมทรัพยต์อ่ไป 
 (2) การกลับรายการปรับลดมูลคา่วัสดสํุารองคลัง เนื่องมาจากแผนการบรหิารจัดการ

วสัดสํุารองคลงั รวมถงึการทีค่า่น้ํามันเชือ้เพลงิปรับลดลง 
 (3) กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชี้แจงเรื่องที่ด ินสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคตว่า 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งมกีารลงทุนในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า ดังนัน้เรือ่งทีด่นิจงึเป็นสิง่สําคัญ โดยพืน้ทีใ่นการ
ตัง้โรงไฟฟ้าจะตอ้งมีความเหมาะสม สามารถเชือ่มต่อกับระบบส่งไดอ้ย่างสะดวก และตอ้งมีแหล่งน้ําที่
เหมาะสม สําหรับค่าใชจ้่ายทางภาษีนัน้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไดใ้หช้าวบา้นในบรเิวณใกลเ้คียงเขา้มาใชทํ้า
ประโยชนใ์นดา้นเกษตรกรรม ซึง่ทําใหอ้ตัราภาษีลดลงกวา่การเป็นทีด่นิวา่งเปลา่ และเป็นการใชท้ีด่นิวา่งเปลา่
ใหเ้กดิประโยชนอ์กีดว้ย 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้
 (4) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงเนื่องจากค่าใชจ้่ายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

(CSR) และคา่บรจิาคลดลง  
 (5) คา่เบีย้ประกนัโรงไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากอตัราคา่เบีย้ประกนัของโรงไฟฟ้าราชบรุี

เพิม่ขึน้ 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเรื่องเบีย้ประกันเพิม่เตมิว่า อัตราค่าเบีย้ประกันฯ โดยปกตเิป็นไปตาม

สภาวะตลาด โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
สง่ผลกระทบใหค้า่เบีย้ประกนัภยัในปัจจบุนัเพิม่สงูขึน้มาก  

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและ
บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุนของบรษิทัฯ 
ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 974,948,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 690,065 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 974,948,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2559 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 43 ทีกํ่าหนดไวว้า่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็น
ทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารอง
นีจ้ะมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ประกอบกบันโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ 
ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผล
ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย
และเงนิทุนสํารองอืน่ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งขึน้อยู่กับกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ 
ดว้ย 
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คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นว่า ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,165.72 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เท่ากับ 4.25 บาท และบรษัิทฯ มี
กระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ 
แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ายเงนิ
ปันผล ดงันี ้

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มเตมิเนื่องจากบริษัทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท  
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549 

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจ้่ายเงนิปันผลประจําปีสําหรับ
ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2559 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุน้ละ 2.35 บาท รวมเป็น
เงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้จํานวน 3,408 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 ของกําไรตามงบการเงนิรวม ซึง่เมือ่หักเงนิ
ปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท ซึง่คดิเป็นเงนิปัน
ผลจา่ยจํานวน 1,595 ลา้นบาท ทีไ่ดจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมือ่วันที ่22 กนัยายน 2559 จงึคงเหลอืเงนิปันผล
ทีจ่ะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนหลังของปี 2559 อกีในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
จํานวน 1,813 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดจ่ายในวันพฤหัสบดทีี ่27 เมษายน 2560 ทัง้นี้ขอ้มูลการจ่ายเงนิปัน
ผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล        ปี 2559        ปี 2558 

กําไร (ลา้นบาท) 6,165.72 3,187.87 

จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 

เงนิปันผลจา่ย (บาทตอ่หุน้) 2.35 2.27 

เงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 3,408 3,292 

อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร 55.30 % 103.3 % 

เงนิปันผลทีจ่า่ยในอตัรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี ้จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่นทีเ่สยีภาษีเงนิ
ไดน้ิตบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษีไดท้ัง้จํานวนตาม
อตัราทีร่ะบขุา้งตน้ 

ในการนี้ บรษัิทฯ กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 
เดอืนหลังของปี 2559 ในวันศกุรท์ี ่3 มนีาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 
225 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันจันทรท์ี ่
6 มนีาคม 2560 และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิารจ่ายเงนิ
ปันผลตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ นําเสนอ โดยไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนือ่งจากทนุสํารอง
ตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทัง้ส ิน้เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ ตาม
มตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปีและการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2559 
โดยไมจ่ดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ (เนือ่งจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอด
สะสมรวมท ัง้ส ิน้เป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
แลว้) ตามทีป่ระธานฯ ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 975,306,857 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 332,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,306,857 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
  ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีอง
บรษัิทฯ ทุกปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้ง บรษัิท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ี
จํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2559 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ย ประจําปี 2560 โดยในปีทีผ่่านมา บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั มผีลงานดา้นการตรวจสอบ 
การจัดทํารายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทีมงานมีความเขา้ใจใน
ภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะ
ขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่ใหร้ะบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถกูตอ้งตามมาตรฐานการ
บัญชทีีรั่บรองทั่วไป รวมทัง้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
ตลอดจนเขา้ชีแ้จงผลการสอบทาน การตรวจสอบงบการเงนิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เค
พเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตัง้นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่
3565) หรอื นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่4068) หรอื นายวัยวัฒน ์กอสมานชยักจิ 
(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่6333) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2560 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็น
ผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดงักลา่ว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั จัดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตอืน่
ของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิาน
แทนได ้และกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2560 เป็นเงนิจํานวน 850,000 บาท 
โดยไมม่คีา่บรกิารอืน่ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 40,000 บาท 

ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2560 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบุร ีจํากัด บรษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จํากัด บรษัิท 
ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด บรษัิท ราชบุร ีอัลลายแอนซ ์จํากัด บรษัิท อารอ์ี
โซลาร ์1 จํากดั บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั บรษัิท บพีไีบโอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั 
ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ดว้ย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2560 ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ 
รวมกับคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทย่อยดังกลา่ว จะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 2,302,000 บาท 
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 63,000 บาท) 

ทัง้นี้ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชดีังกล่าวยังคงเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทีใ่หบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยจั์ดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ี
(Auditor Rotation) หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงนิของบรษัิทมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิต่อกัน บรษัิทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม่ทีส่ังกัดสํานัก
งานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได ้

ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รอืส่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ/บรษัิทย่อย/
ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่าง
เป็นอสิระแต่อย่างใด โดยในรอบปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษัิทฯ ไดม้กีารจา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีี่
ผูส้อบบัญชสีังกัดเป็นทีป่รกึษาเพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะเป็นเงนิจํานวน 3,750,000 บาท (ไม่รวมคา่ใชจ้่าย Out-of-
pocket จํานวน 8,223 บาท) ซึง่บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึเป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปีแลว้ทัง้จํานวน ทัง้นี้ การรับบรกิารงาน
ดังกลา่วไมก่อ่ใหเ้กดิการขดักนัในดา้นผลประโยชน ์(Conflict of interest) และไมม่กีารตรวจสอบงานของตัวเองซึง่จะ
ไมทํ่าใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ และขาดความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมัตแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุดังกลา่วแลว้ โดยจะ
ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีมในการสอบ
บญัชีตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 937,317,889 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.1044

ไมเ่ห็นดว้ย 37,993,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.8956

งดออกเสยีง 328,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,311,822 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ แถลงว่า ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด

คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบรษัิทฯ และระดับความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การเปรยีบเทยีบกับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ในธุรกจิ
ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชนต์อ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับทีป่ฏบิัต ิ
อยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้
1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2559 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   

(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
(2) ประธานฯบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,500,000 บาท  
(3) ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ยมากกวา่ หนึง่บรษัิท ให ้

ไดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 
(4) โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บโบนัสเต็ม
จํานวนตามที่บรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน้ๆ ส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
ทัง้นี ้โบนัสโบนัสจา่ยสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่ว รวมเป็นเงนิประมาณ 15.9 ลา้นบาท 

2. กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2560 ดงันี ้
2.1 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน แบง่เป็น สว่นทีจ่่าย

คงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บใน
อตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่เขา้ร่วมการประชมุ 
โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 24,000 บาท 
ทัง้นี้ คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่มีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2559 หนา้ที ่83 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ ได ้
ชีแ้จงโดยสรปุดงันี ้

1. นายสรุยิา สรรพอาษา ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าโบนัสคณะกรรมการฯ ทีข่ออนุมัตจิะจ่าย
เมือ่ใด  ทัง้นี ้ขอใหบ้รษัิทฯ พจิารณาการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ใหร้วดเร็วขึน้กวา่เดมิ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าการจ่ายโบนัสของคณะกรรมการฯ และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เป็นอํานาจอนุมัตขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่จะกระทําไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้  ทัง้นี้ สําหรับการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้นัน้จะตอ้งมกีระบวนการและใชเ้วลาในการดําเนนิการ และคณะกรรมการฯ ขอรับ
ขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ไวเ้พือ่พจิารณาดําเนนิการตอ่ไป 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า การจ่ายเงนิปันผลใหก้ับผูถ้ือหุน้นัน้ 
บรษัิทฯ ไดป้ระสานงานกับบรษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เป็นผูดํ้าเนินการ โดย
บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดวนัจา่ยโดยเร็วทีส่ดุอยูแ่ลว้ 

2. นายธงชยั เลือ่งลอืศกัดิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึคา่ตอบแทนประจําฯ ทีกํ่าหนดใหจ้่ายเป็น
รายเดอืนตามทีแ่บง่เป็นสดัสว่นคงทีร่อ้ยละ 75 และเมือ่เขา้ร่วมประชมุอกีรอ้ยละ 25 นัน้ อยากทราบถงึจํานวน
การเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการฯ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะใหป้รับปรุงค่าตอบแทนรายเดอืนตามสัดสว่น
คงทีท่ีก่รรมการจะไดรั้บเมือ่เขา้รว่มประชมุเป็นอตัรารอ้ยละ 25 หรอืรอ้ยละ 50 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ไดจั้ดทํารายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุ
ของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2559 เป็นรายบคุคลไวใ้นรายงานประจําปี 2559 
หนา้ 64 แลว้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ในปีทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตงิานอยา่งหนักดว้ย
ความทุ่มเทและใส่ใจ โดยคณะกรรมการฯ ไดจั้ดใหม้ีการประชุมที่เป็นทางการอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 
รวมทัง้ยังมกีารประชมุย่อยซึง่ไม่ไดรั้บค่าเบีย้ประชมุอกีหลายครัง้ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่
หารอืในรายละเอยีดของระเบยีบวาระกอ่นทีจ่ะพจิารณาอนุมัตใินเรือ่งตา่งๆ ดว้ยความรอบคอบ ซึง่คา่ตอบแทน
ทีข่ออนุมัตดิังกลา่วเทยีบไดเ้ท่ากับเพยีงรอ้ยละ 0.25 ของกําไร ซึง่ถอืเป็นอัตราการจ่ายค่าตอบแทนทีอ่ยู่ใน
ระดบัตํา่กวา่คา่เฉลีย่ของธรุกจิประเภทเดยีวกนั อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดแูลผลประโยชนข์อง
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ผูถ้อืหุน้ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนอย่างสงูสดุและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามโครงการทีอ่ยู่ในแผนธุรกจิและโครงการอืน่ๆ 
อกีในอนาคต โดยผูถ้อืหุน้จะสามารถเห็นไดจ้ากการเตบิโตของบรษัิทฯ ทีจ่ะไปในทศิทางทีด่ยี ิง่ข ึน้ตอ่ไป 

หลงัจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่
มาประชมุ เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 974,967,106 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9194

ไมเ่ห็นดว้ย 412,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0422

งดออกเสยีง 374,765 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0384

รวมจาํนวนเสยีง 975,754,017 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุสามัญ

ประจําปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกันวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการ
คนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ
เลอืกตัง้เขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ได”้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 มกีรรมการทีจ่ะพน้จาก
ตําแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัดงักลา่ว รวม 5 คน ประกอบดว้ย นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวรัิตน ์กรรมการ  นายชวน 
ศรินัินท์พร กรรมการ  เรืออากาศเอกศริเิดช จุลเปมะ กรรมการอสิระ  นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทุกา  
กรรมการอสิระ และนายชวลติ พชิาลยั กรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คณุวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและ
สามารถช่วยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในช่วงทีผ่่านมาสําหรับ
กรรมการรายเดมิทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนึง่ และสําหรับกรรมการอสิระนัน้ได ้
พจิารณาตามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้ ดังทีไ่ดเ้สนอผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัด
ประชมุแลว้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคญัทีอ่าจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระแลว้ 
จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทีป่ระชุม
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงันี ้

1. นายวฑิรูย ์ กลุเจรญิวรัิตน ์ กรรมการ 
    (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
2. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ  
    (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
3. นายชาตชิาย  โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ   
    (แทนเรอือากาศเอกศริเิดช จลุเปมะ) 
4. นางศริพิร เหลอืงนวล กรรมการอสิระ   
    (แทนนางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา) 
5. นายดนัย เอกกมล  กรรมการอสิระ   
    (แทนนายชวลติ พชิาลยั) 
ทัง้นี้ ลําดับที ่(1)-(2) ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่ออกีวาระหนึง่และการเลอืกตัง้กรรมการ

แทนผูท้ีอ่อกตามวาระใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เป็นตน้ไป 
โดยกรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทฯ ยังคงเป็นไปตามเดมิ 
หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของ

บรษัิทฯ ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มูลเดยีวกนักบัทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ



 

 24

แลว้ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ไดแ้จง้
ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อรับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ว่า ไม่มีผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ที่เป็น
กรรมการในบรษัิททีม่กีารประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิทฯ 
มเีพยีงการเป็นกรรมการในกจิการเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ กลา่วคอื นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวรัิตน ์และ
นายชวน ศรินัินทพ์ร เป็นกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ ได ้
ชีแ้จงโดยสรปุดงันี ้

1. นายปิตพัิฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน
ไทย) สอบถามว่า กรรมการอสิระทัง้ 3 ท่านทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่แต่งตัง้ใหม่นัน้ แต่ละท่านมจีุดแข็งทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ในดา้นใดบา้ง 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ จากคณุวฒุขิองแตล่ะทา่นเห็นไดว้า่สามารถจะชว่ยสนับสนุนงานบรษัิทฯ 
ไดด้งันี ้

 (1) คุณชาตชิาย โรจนรัตนางกูร ซึง่มคีวามเชีย่วชาญงานดา้นบัญช ีโดยในปัจจุบัน
บรษัิทฯ ยังขาดกรรมการทีม่คีณุวฒุดิา้นบญัชโีดยตรง ซึง่คณุชาตชิายฯ จะเขา้มาชว่ยเสรมิงานในดา้นนี ้

 (2) คุณศริพิร เหลอืงนวล ซึง่มาจากกระทรวงการคลังและเป็นผูท้ีม่วีสิัยทัศน์ในการ
บรหิารธรุกจิและการเงนิ จะสามารถชว่ยสนับสนุนงานของบรษัิทฯ ไดใ้นมติทิีห่ลากหลายมากขึน้ 

 (3) คณุดนัย เอกกมล เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นกฎหมายและมปีระสบการณ์
งานดา้นพลงังานคอ่นขา้งมาก 

หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชนแ์กก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งครบถว้น
แลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการและลดจํานวนกรรมการ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดย
จะถือคะแนนเสยีงขา้งมากของ  ผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองที่ประชุม ตาม
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทุกกรณีทัง้ทีอ่อกเสยีง “เห็นดว้ย” 
 “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทีป่ระชมุ  
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยใหม้ผีล
ต ัง้แต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายวฑิรูย ์กลุเจรญิวริตัน ์ กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 974,324,273 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8915

ไมเ่ห็นดว้ย 1,058,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1085

งดออกเสยีง 382,063 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,382,407 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

2. นายชวน ศรินินัทพ์ร  กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 974,323,273 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8914

ไมเ่ห็นดว้ย 1,059,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1086

งดออกเสยีง 382,063 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,382,407 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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3. นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู  กรรมการอสิระ (แทนเรอือากาศเอกศริเิดช จลุเปมะ) 

เห็นดว้ย 974,682,573 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9284

ไมเ่ห็นดว้ย 698,834 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0716

งดออกเสยีง 383,063 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,381,407 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

4. นางศริพิร เหลอืงนวล  กรรมการอสิระ (แทนนางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา) 

เห็นดว้ย 974,675,607 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9282

ไมเ่ห็นดว้ย 700,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0718

งดออกเสยีง 388,063 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,376,407 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

5. นายดนยั เอกกมล  กรรมการอสิระ (แทนนายชวลติ พชิาลยั) 

เห็นดว้ย 974,431,867 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9013

ไมเ่ห็นดว้ย 962,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0987

งดออกเสยีง 370,303 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 975,394,167 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 (6) 
 ประธานฯ แถลงว่า เพือ่ใหก้ารดํารงตําแหน่งกรรมการของกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นไป

เพยีงเทา่ทีก่ฎหมายพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดไว ้คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควร
เสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาใหม้กีารแกไ้ขบทบัญญัตขิองขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 18 โดยตัด
ขอ้ความใน (6) ทีร่ะบไุวว้า่ กรรมการผูจั้ดการใหญพ่น้จากตําแหน่งกรรมการ เมือ่ส ิน้การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ครัง้ทีถ่ัดจากวนัทีก่รรมการผูจั้ดการใหญนั่น้มอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ ดงันี ้
1.  ขออนุมัตแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โดยตดัขอ้ 18 (6) ออก ดงันี ้ 

ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม ่
ขอ้ 18 (6) 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่พน้จากตําแหน่งกรรมการ เมือ่ส ิน้
การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ถัดจากวันที่กรรมการ
ผูจั้ดการใหญนั่น้มอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ 

 
คณะกรรมการฯ เสนอขอตดัขอ้ 18 (6)  
 

2.  ขออนุมัตมิอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืบคุคลทีก่รรมการผูจั้ดการใหญม่อบหมายเป็นผูม้อํีานาจ
ในการดําเนินการแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บังคับตามที่เสนอขา้งตน้ และใหถ้อ้ยคําต่างๆ ต่อนายทะเบยีน
บรษัิทมหาชนจํากดั และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยบางประการในกรณีทีจํ่าเป็นเกีย่วกบัเอกสารดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิารแกไ้ข
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 18 (6) ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง ไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2)(ฉ) 
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มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยตดัขอ้ 18 (6) ดงักล่าว 

ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 975,212,065 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9427

ไมเ่ห็นดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0010

งดออกเสยีง 549,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0563

รวมจาํนวนเสยีง 975,771,570 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและเสนอขอ้คิดเห็นในเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนอืจากทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 

16.10 น. 
อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มีผูถ้ือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุม

เพิม่ขึน้เป็นระยะๆ และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏวา่จํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้เป็น 
636 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 623 ราย รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,259 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
976,709,470 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.3593 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

                                 ลงชือ่ .................................... ประธานทีป่ระชมุ 
                                                                  (นายสทุัศน ์ ปัทมสริวิฒัน)์  
 
 
 
 
ลงชือ่ ........................................... 
          (นายสมหมาย ภษูณชาคร) 
               เลขานุการบรษัิท 

สทุศัน ์ปัทมสริวิฒัน์

สมหมาย ภษูณชาคร 


