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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 
ของ 

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

ประชมุเมื่อวนัศุกร์ที่ 28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร โดยมนีายครุุจติ นาครทรรพ ประธานกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
(“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน  698 ราย และ
โดยการรับมอบฉันทะ จํานวน 831 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,529 ราย นับจํานวนหุน้ได ้1,082,948,530 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 74.6861 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
ขอ้ 32 ทีกํ่าหนดองคป์ระชุมการประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ 
บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้างบญุทวิา ดา่นศมสถติ เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ทีจ่ดบันทกึและจัดทํารายงาน
การประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ
เพื่อรว่มชี้แจงรายละเอยีดและตอบขอ้ซกัถามแกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้ 

1. 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

นายครุจุติ นาครทรรพ ประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ  

2. นายตระกลู วนิจินัยภาค กรรมการ  ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด
คา่ตอบแทน  และกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ 

3. เรอือากาศเอกศริเิดช   จลุเปมะ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. พลตํารวจโทถาวร จันทรย์ิม้ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายสาธติ รังคสริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสวุทิ คงแสงภกัดิ ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
8. นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   
9. นายเมฆนิทร ์ เพ็ชรพลาย กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10. นายสนุชยั คํานูณเศรษฐ ์ กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ 
11. นายประจวบ อชุชนิ กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ 
12. นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ 
13. นายพนูสขุ โตชนาการ กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด

คา่ตอบแทน 
14. นายพงษ์ดษิฐ พจนา กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และ                                  

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

1. 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

นายทรงภพ พลจันทร ์ กรรมการอสิระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คา่ตอบแทน 

1. 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

นายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1 
2. นายเกรยีงฤทธิ ์ เจยีจันทรพ์งษ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2  
3. นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
4. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์                                     

ทําหนา้ที่กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
5. นางสนุ ี รัชตมทุธา ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
6. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร                                        

ทําหนา้ที่เลขานุการบรษัิท 
7. นายนรัินดร ์ วงษ์ชา่งหลอ่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
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8. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ 
9. นายดํารงค ์ เขยีวชะอุ่ม รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1  
10. นายรฦก  สตัยาภรณ์ รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2 
11. นายสมหมาย ภษูณชาคร ผูอํ้านวยการฝ่ายกํากบัและวเิคราะหบ์ญัช ี
12. นางนสิาลกัษณ์ มุ่งพาลชล ผูอํ้านวยการฝ่ายประมวลบญัช ี
13. 
14. 

นางสาวเรวด ี
นางสพัุตรา 

ศรคีงยศ 
ทองกาญจน ์

ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารและวางแผนการเงนิ 
ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารภาษี 

  1. 
ผูส้อบบญัชทีี่เขา้รว่มประชุม 

นายไวโรจน ์ จนิดามณพีทิกัษ์ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

 1. 
ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้รว่มประชุม 

นางสวนยี  เสตเสถยีร บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคนซี ่จํากดั 
หลังจากนัน้ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชมุทราบวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

ระเบยีบวาระการประชมุ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่รายละเอยีดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่ว 
นัดประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณ ีคอื  

กรณีที่ 1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ หากมผีูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุดว้ยตนเองท่านใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง  ใหย้กมอืขึน้เพือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ จะรับบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองทีไ่ม่ไดย้กมอืในที่ประชมุมมีตอินุมัติ
ตามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ ทัง้นี ้วธิกีารดงักลา่วเป็นวธิปีฏบิตัสิําหรับการลงคะแนนในเรื่อง 
ทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุทกุระเบยีบวาระ ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่7 ทีเ่ป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ซึง่ประธานฯ 
แจง้วา่จะปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้
ทุกรายทีเ่ขา้ประชุม และการออกเสยีงทุกกรณีทัง้ที่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้ใหแ้ยกการ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีที ่2 : กรณทีีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหม้าประชมุแทน  บรษัิทฯ ไดจั้ดทําหนังสอืมอบฉันทะ
เป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กําหนดขึน้ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบที่ผูถ้อืหุน้มอบ
ใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทีผู่รั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ แบบ ข. เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้
กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรือ่งอยา่งไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถ
ใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขึน้เองก็ไดต้ามความเหมาะสม และ
กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย แตอ่ย่างไรก็ตาม
ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเทา่นัน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุ 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร จะใชว้ธิกีารเดยีวกนักบักรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามทีก่ลา่วแลว้
ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใดอย่างหนึง่
ไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดบ้นัทกึการออกเสยีงตามนัน้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ในตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็น
มตทิี่ประชมุ 

ในสว่นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้
ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลกัฐานเทา่นัน้  ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ประธานฯ แจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แตล่ะราย
มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ สําหรับมตทิีป่ระชมุในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ ระเบยีบวาระที ่6 ที่ เป็นการพจิารณาอนุมัตกิารซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของ
บรษัิท ราชบรุแีก๊ส จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โดยวธิ ีEntire Business Transfer (“EBT”) รวมถงึ
พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) (ข) แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ข) และระเบยีบวาระที ่8 ทีเ่ป็นการพจิารณา
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 และในกรณที ีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
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ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์ว่ยในการนับคะแนนเสยีงนัน้ ในขัน้แรกบรษัิทฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีง
ตามจํานวนหุน้ของผูท้ี่มาลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแตล่ะระเบยีบวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมดกอ่น  ขัน้ตอ่ไปเมื่อ
มขีอ้มลูจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทีร่ะบคุวามประสงคข์องผูม้อบไวช้ดัเจน  เจา้หนา้ทีจ่ะนําคะแนนเสยีง 
“ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” มาบนัทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ทีบ่นัทกึไว ้และขัน้สดุทา้ยเมื่อ
มกีารลงมต ิในทีป่ระชมุ  จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ทีผู่เ้ขา้ประชมุยกมอืและส่งบัตร
ลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่มาหกัออกอกี  จนในที่สดุจะไดค้ะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับคะแนนเสยีงตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้วา่ ในการประชมุครัง้นี้บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีป่รกึษากฎหมายเป็นคนกลางเพือ่
ทําหนา้ทีด่แูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่สีทิธิ
เขา้ร่วมประชุม องค์ประชุม ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชส้ทิธิออกเสยีง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง
สอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบับรษัิทฯ และทีป่ระธานทีป่ระชมุแจง้  ตลอดจนดแูลใหม้กีารเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ประชมุ และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิีป่ระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน  

ประธานฯ แจง้ตอ่ไปวา่ บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุใน
ระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ โดยไดเ้ปิดรับการ
เสนอเรือ่งระหวา่งวันที่ 1 กันยายน 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเวลารวม 4 เดอืน ซึ่ งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบผ่านทางระบบข่าวอเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ และเพื ่อใหก้ารปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอเรือ่ง ซึง่ประกอบดว้ยการกําหนด
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอเรือ่ง เรื่องทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้ม
ของกรรมการ แบบฟอรม์และชอ่งทางทีใ่ชใ้นการเสนอเรือ่ง ตลอดจนขัน้ตอนในการพจิารณา ทัง้นี้ เมือ่ส ิน้สดุ
ระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกลา่วแลว้ ปรากฏวา่ ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อ
บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ   

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดดํ้าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุที่ ได ้จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ เป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที่ 1 
  

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556  

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้ ือหุน้พจิารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2556 ที่จัด
ประชมุเมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2556 ซึง่มจํีานวน 18 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที ่8 ถงึหนา้ที่ 25 ของหนังสอื
บอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2556 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี ่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มผี ูใ้ด
ซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตรัิบรองรายงาน
การประชมุดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   เห็นดว้ย 1,107,315,972 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9955 
   ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง 49,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0045 

    รวมจํานวนเสยีง 1,107,365,472 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ระเบยีบวาระที่ 2 

ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาและกจิการทีจ่ะกระทํา
ตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุโดยใชส้ือ่วดีทิศัน ์ซึง่มเีนือ้หาโดยสรปุดงันี้ 

รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
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1. 

 ตลอดระยะเวลา 14 ปี นับตัง้แต่ก่อตัง้ บรษัิทฯ มีสว่นสําคัญในการสรา้งความมั่นคง
ดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศดว้ยการยดึมั่นในการสรา้งดลุยภาพของมติหิลักแห่งความยัง่ยนื คอื เศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   

การปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละโครงสรา้งกลุม่การลงทนุ 

 ในปี 2556 บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดแผนกลยุทธ์ระหวา่งปี 2557 - 2566 โดยมุ่งเนน้การสรา้ง
มูลค่าเพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างย่ังยนื เสรมิสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ และบรรลเุป้าหมาย
การเป็น "บรษิทัพลงังานครบวงจรช ัน้นําทีมุ่ง่เนน้การสรา้งมูลคา่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก" โดยขยาย
การลงทุนจากธุรกจิผลติไฟฟ้าไปยังธุรกจิพลังงานใหค้รบวงจร ใหค้รอบคลุมทัง้ธุรกจิตน้น้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา  

 ปัจจุบันบรษิัทฯ มีกําลังการผลติตามสัดส่วนการลงทุนจํานวน 6,543 เมกะวัตต ์โดยเป็น
กําลงัการผลติทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนาจํานวน 1,024 เมกะวัตต ์และมเีป้าหมายตามแผนธุรกจิทีจ่ะ
ขยายกําลงัการผลติเป็น 9,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2566  

 เพือ่รองรับการขยายตัวในอนาคตและเพือ่ใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษัิทฯ ไดป้รับโครงสรา้งการลงทนุเป็น 4 กลุม่ โดยมบีรษัิทย่อย 3 แห่ง เป็นแกนหลัก คอื (1) 
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกัทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ 
(2) บรษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ (3) บรษัิท อาร์เอช 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากดั ลงทนุโครงการในตา่งประเทศ และ (4) การลงทนุในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง 
เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานครบวงจรดว้ย 

2. 
 ในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ มุ่งเนน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติรายเล็ก ประเภทสญัญา Firm 

ระบบ Cogeneration ไดแ้ก่ โครงการของบรษัิท ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึง่เมื่ อตน้ปี 2557 
บรษัิทฯ ไดข้ายหุน้ทัง้หมดทีถ่อือยู่ ตามราคาทุนทีช่ําระแลว้ใหก้ับบรษัิทย่อย คอื บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
จํากัด ขณะนี้โครงการอยู่ระหวา่งการจัดหาผูรั้บเหมาระบบสายสง่ไฟฟ้าและทอ่สง่ไอน้ําใหล้กูคา้อตุสาหกรรม 
ขณะเดยีวกนัไดดํ้าเนนิการกอ่สรา้งฐานรากงานกอ่สรา้งสายสง่ไฟฟ้า 115 kV และกอ่สรา้งทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิ

การพฒันาโครงการในประเทศ 

 สว่นโครงการของบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั นัน้ เมือ่เดอืนธันวาคม 2556 บรษัิทฯ 
ไดข้ายหุน้ทัง้หมดทีถ่ืออยู ่ตามราคาทุนทีช่ําระแลว้ ใหก้ับบริษัทย่อย คอื บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 
ขณะนีโ้ครงการอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัผูรั้บเหมางานออกแบบ จัดหาและกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

3. 

 ปัจจบุนัมโีครงการพลงังานทดแทนทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทนุและอยูร่ะหวา่งการพัฒนา ไดแ้ก ่
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้ ขนาดกําลงัการผลติ 60 เมกะวตัต ์ซึง่อยูร่ะหวา่งเตรยีมการกอ่สรา้งและ
ตดิตัง้กงัหนัลม โดยมกํีาหนดการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท สงขลา
ไบโอ แมส จํากัด ขนาดกําลงัการผลติ 9.9 เมกะวัตต ์เป็นโครงการตน้แบบของการมสีว่นร่วมเป็นเจา้ของโดย
ชุมชน ขณะนีอ้ยู ่ระหว่างการก่อสรา้งและพิจารณาคัดเลือกผูรั้บเหมาก่อสรา้งระบบส่ง ในปีที่ผ่านมาไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) และลงนามสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิแลว้ และมกํีาหนดการเดนิเครือ่ง
เชงิพาณชิยใ์นปี 2557 

การพฒันาโครงการพลงังานทดแทน 

4. 
 4.1 

การพฒันาโครงการในตา่งประเทศ 
การลงทุนในประเทศออสเตรเลยี

 4.2 

 ปัจจุบันมโีรงไฟฟ้าทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาว 6 แห่ง และมทีีต่ัง้อยู่ในรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลยี ใชก้๊าซธรรมชาตแิละพลังงานลมเป็น
เชือ้เพลงิ กจิการดงักลา่วนับเป็นฐานธุรกจิสรา้งรายไดใ้หบ้รษัิทฯ อย่างมนัียสําคัญและมแีนวโนม้เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการขยายฐานธุรกจิพลังงานทดแทนดว้ยการลงทุนเพิม่ในโครงการพลังงาน
แสงอาทติย ์2 โครงการ กําลังการผลติตดิตัง้รวม 53 เมกะวัตต ์ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าถ่านหนิ Collinsville เดมิที่
หยุดการผลติเมือ่เดอืนมถิุนายน 2556 คาดว่าจะสามารถพัฒนาโครงการไดใ้นปี 2558 และเดนิเครื่องผลติ
ไฟฟ้าจําหน่ายในปี 2560 ในขณะเดยีวกันไดเ้ตรยีมการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมอกี 1 แห่ง ขนาดกําลัง
การผลติ 165 เมกะวตัต ์โดยมกํีาหนดการกอ่สรา้งในปี 2557 และเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าในปี 2559 

การลงทุนใน สปป.ลาว

  โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงัน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ในปี 2556 ไดรั้บการอนุมัติ
สญัญาสมัปทานจาก Steering Committee National Assembly  ของ สปป. ลาว และเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2556 ไดล้งนามสัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาโครงการ ไดแ้ก่ สัญญาทางการเงนิกับสถาบันการเงนิไทย 

 โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสรา้งและ
พัฒนาใน สปป.ลาว ประกอบดว้ย โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างงาน
กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า สายสง่และสถานไีฟฟ้าแรงสงู เหมอืงถา่นหนิ บา้นพัก อาคารสาํนักงาน และสิง่อํานวยความ
สะดวกอืน่ๆ และมคีวามกา้วหนา้โดยรวมกวา่รอ้ยละ 79 เป็นไปตามแผนงาน 
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สญัญารับจา้งเป็นผูค้วบคมุงาน (Construction Supervision Service) กับบรษัิท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ํานอ้ย 
จํากดั และสญัญาจา้งผูรั้บเหมาชว่งงานดงักลา่ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

5. ธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการผลติไฟฟ้า

6. 

 ประกอบดว้ย การร่วมลงทนุในธุรกจิเดนิเครือ่ง
และบํารุงรักษา โดยมสีัญญาระยะยาวกับโรงไฟฟ้าราชบุรเีพาเวอร ์โรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 และโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นหงสา และธุรกจิการใหบ้รกิารงานซอ่มบํารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้เมือ่
เดอืนกันยายน 2556 ยังมกีารลงนามสญัญาใหบ้รกิารจัดหาบคุลากรเขา้ปฏบิัตงิานเดนิเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าของโครงการพลังความรอ้นหงสา ระหว่างบรษัิท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

 6.1 
การบรหิารการเงนิ 

ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ

 6.2 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสนิทรัพย์มูลค่า 
88,903.25 ลา้นบาท หนี้สนิมลูคา่ 33,364.39 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้มลูคา่ 55,538.86 ลา้นบาท อตัราสว่น
หนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.60 เทา่ และผลการดําเนนิงานปี 2556 มกํีาไรจํานวน 6,186.85 ลา้นบาท 

การจา่ยเงนิปันผล

 6.3 

 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเมื่อเดอืนกันยายน 2556 
เป็นเงนิจํานวน 1,595 ลา้นบาท หรอืหุน้ละ 1.10 บาท และจะจ่ายเงนิปันผลงวดที ่2 ในเดอืนเมษายน 2557 ทัง้นี้ 
เงนิปันผลประจําปีเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ทีกํ่าหนดจา่ยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไร
ตามงบการเงนิรวม หลงัจากหกัเงนิทนุสาํรองตามกฎหมายและเงนิทนุสาํรองอืน่ๆ โดยตลอดระยะเวลา 14 ปีทีผ่า่นมา 
บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสมํา่เสมอ 

นโยบายการบรหิารการเงนิของบรษิทัฯ

 6.4 

 มุง่เนน้ความเพยีงพอของเงนิทนุและการ
บรหิารสภาพคลอ่ง เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในกลุ่มธุรกจิหลักทีก่ลา่วถงึแลว้ขา้งตน้ รวมทัง้มกีารตดิตามและ
ตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง โดยใหค้วามสําคัญในการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิและรักษาอัตราสว่นทางการเงนิใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสม 

อนัดบัเครดติองคก์ร

7. 

 ในปี 2556 บรษัิท ทรสิ เรทติง้ จํากัด ประกาศปรับอันดับ
เครดติของบรษัิทฯ จากระดับ "AA" เป็น "AA+" ในขณะทีบ่รษัิท Standard & Poors และบรษัิท Moody's 
Investors Service ประกาศยนืยันอันดับเครดติของบริษัทฯ ในระดับเดมิ ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" 
ตามลําดับ ซึ่งสะทอ้นถึงความสาํเร็จในการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และ
การไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

การดําเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

 บรษัิทฯ มนีโยบายการอยู่รว่มกนัอยา่งประสานประโยชนแ์ละยดึหลกัความรับผดิชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม ในทกุพื้นทีท่ีเ่ขา้ไปดําเนนิกจิการ โดยใน สปป. ลาว ไดจั้ดใหม้โีครงการ "การศกึษาเสรมิทกัษะ
สรา้งอาชพี" รว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารและกฬีาของ สปป.ลาว และมวีตัถปุระสงคเ์พื่อพัฒนาการเรยีนการสอนระดบั
อาชวีะศกึษา และรองรับการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว  สว่นในประเทศออสเตรเลยี ไดส้นับสนุนกจิกรรมการ
กฬีาและการเขา้ค่ายของนักเรียนในโรงเรียนรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า Collinsville เพือ่สรา้งโอกาสการเรียนรู ้
ประสบการณใ์หม ่การยอมรับและทศันคตทิีด่ขีองชมุชนทีม่ตีอ่บรษัิทฯ 

 ในปี 2556 บรษัิทฯ ได ้
ดําเนนิ “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน” ร่วมกบักรมป่าไม ้ตอ่เนือ่งเป็นปีที่ 6 และเป็นปีแรกของการดําเนนิโครงการ
ระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) อันประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลัก คอื การประกวดป่าชมุชน คา่ยเยาวชนกลา้ยิ้ม และสมัมนา
เครอืขา่ยผูนํ้าชมุชน รวมทัง้มโีครงการตอ่เนือ่งเพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ในโอกาส
เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สงิหาคม 2555 และโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โครงการเหลา่นี้ตอบสนองความมุ่งมั่นของ
บรษัิทฯ ในการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่จะชว่ยบรรเทาสภาวะโลกรอ้น  

8. รางวลัและการประกาศเกยีรตคิณุ

 ในปี 2556 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวลัและการประกาศเกยีรตคิณุที่สําคญั ไดแ้ก ่ รางวลัการกํากับ
ดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน “ดเียี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ Top Quartile กลุ่มบริษัทจดทะเบยีนทีม่ีมูลค่า
การตลาดมากกวา่ 10,000 ลา้นบาท รางวัลคณุภาพการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ “ดเีลศิ” ต่อเนื่องเป็นปีที ่5 รางวัลบูธ
กจิกรรมที่โดดเดน่น่าสนใจ จากงาน SET in the City 2013  รางวลัรายงานแหง่ความย่ังยนื "รางวลัดเีดน่"  รางวลัการ
ดําเนนิงานดา้นนักลงทนุสมัพันธย์อดเยี่ยม ประเภทรางวลับรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่หลกัทรัพย์
ตามราคาตลาด  สงูกวา่ 50,000 ลา้นบาท และอาคารสํานักงานของบรษัิทฯ (อาคาร RATCH) ไดรั้บตราสญัลกัษณ ์
"กฟน. อาคารประหยัดพลงังาน"  

 จากพลังการขับเคลือ่นดว้ยความเป็นมอือาชพี การ
มุ่งมัน่สูค่วามเป็นเลศิ ความร่วมมอืร่วมใจ และการยดึมั่นในคณุธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ สง่ผลใหเ้กดิความสําเร็จ
ดังทีต่ัง้เป้าไวม้าโดยตลอด ทําใหเ้ชือ่มั่นไดว้่าบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) จะเตบิโตตอ่ไป
อย่างมั่นคงและย่ังยนื เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ คํานงึถงึประโยชนร์่วมกนัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทกุฝ่าย ควบคู่กบัการพัฒนาสงัคมและดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม   

 บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยหลกัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดเีดน่
ดา้นแรงงานสัมพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม
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อยา่งอย่างตอ่เนื่อง และมุ่งมั่นในการเป็นองคก์รทีม่วีฒันธรรมสเีขยีว “CSR-DIW Continuous Award 2013” และ 
"CSR-DIW Advance Adward Level 4 2013 นอกจากนี้โรงไฟฟ้าราชบรุ ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้โรงไฟฟ้า
ราชบรุเีพาเวอร ์และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เชน่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์รษัิท โซลารต์า้ จํากัด โรงไฟฟ้า
ประดู่เฒา่ โรงไฟฟ้าเสาเถยีร ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) และ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (OHSAS 18001) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นางจารรัุตน ์แหยงกระโทก ผูถ้อืหุน้ ขอทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งการ
ลงทุนของบรษัิทฯ เป็น 4 กลุม่หลัก ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดสรุปผลการดําเนินงานตามระเบยีบวาระที ่2 
ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีทีผ่่านมา การลงทุนส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ 
เป็นการลงทนุภายในประเทศ ปัจจุบันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติตามสัดสว่นการลงทนุรวมทัง้ส ิน้ 6,543 เมกะวัตต ์
และตามแผนกลยทุธร์ะยะเวลา 10 ปี ทีป่รับปรุงใหม่ไดมุ้่งเนน้การสรา้งมูลคา่กจิการเพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ี
แก่ผูล้งทุน และมีความจําเป็นตอ้งมุง่เนน้การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากยิง่ขึ ้น โดยกําหนด
เป้าหมายทีจ่ะเพิม่กําลังการผลติขึน้เป็น 9,700 เมกะวัตต ์ภายในปี 2566  ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ดําเนนิการจัด
กลุ่มธุรกจิใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งการลงทุนดังกล่าว โดยเมือ่ปลายปี 2556 และตน้ปี 2557 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ   
ไดดํ้าเนินการขายหุน้ทีถ่ืออยูใ่นบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด (ผูดํ้าเนินโครงการโรงไฟฟ้า นวนคร) และ
บรษัิท ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  (ผูดํ้าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าราชบรุเีวอลด)์ ใหแ้ก่บรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ ีจํากัด เรยีบรอ้ยแลว้  สําหรับรายละเอยีดโครงสรา้งการลงทุนของบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจําปี 2556 แลว้ 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการการลงทุนบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายทีว่างไวด้ังกลา่ว จงึไดม้กีารจัดแบ่งกลุ่มธุรกจิออกเป็น 4 กลุ่มหลัก และจัดใหอ้ยู่ภายใต ้
การลงทนุของบรษัิทยอ่ยหลกั ดงันี้ 

 (1)  กลุม่โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศ ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิ จัดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารลงทนุของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั  

 (2)  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าทีใ่ช ้
พลังงานลม พลังงานแสงอาทติย ์และพลังงานชวีมวล เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า จัดใหอ้ยูภ่ายใตก้าร
ลงทนุของบรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั  

 (3)  กลุ่มโครงการลงทุนในต่างประเทศ เชน่ การลงทุนใน สปป.ลาว ออสเตรเลยี 
กลุ่มประเทศอาเซยีน และเอเชยี-แปซฟิิก เป็นตน้ จัดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารลงทนุของบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
คอรป์อเรชัน่ จํากดั   

 (4)  กลุม่ธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกับการผลิตไฟฟ้า เช่น ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจ
เดนิเครือ่งและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธรุกจิซอ่มอปุกรณ์กงัหันแกส๊ของโรงไฟฟ้า ธรุกจิระบบสง่ เป็นตน้   

 ทัง้นี ้ การจัดกลุม่ธรุกจิดงักลา่วขา้งตน้นอกจากจะมวีัตถุประสงคเ์พือ่จัดกลุม่การลงทนุ
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะธรุกจิแลว้ ยังทําใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการขอ้มูลเป็นประโยชน์ในการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบริหารจัดการองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
รวมถงึเป็นการแลกเปลีย่นและหมุนเวยีนบคุลากรเพือ่เสรมิสมรรถนะและชว่ยเหลอืซึง่กันและกันในการดําเนนิ
กจิการ  และการจัดกลุม่ธรุกจิดงักลา่วมไิดม้ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการในภาพรวมแตอ่ยา่งใด  

2. นางสาวศริิพร ขัตตพงษ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
สอบถามว่า บรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นภาคเีครือขา่ยภาคเอกชนตอ่ตา้นคอรรั์ปชันหรือไม่ และ
หากมแีผนงานทีจ่ะเขา้รว่มภาคเีครอืขา่ยแลว้ ปัจจบุนัมคีวามคบืหนา้ในเรือ่งดงักลา่วแลว้อยา่งไร  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที ่จะเขา้ร่วมภาคเีครือข่ายดังกล่าว ตาม
นโยบายเกีย่วกับป้องกันการทุจรติคอร์รัปชัน และไดป้รับปรุงระเบยีบบริษัทฯ ว่าดว้ย คณะกรรมการบริษัท 
กําหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการฯ ใหค้รอบคลุมเรือ่งการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทัง้ไดจั้ดใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ยเพิม่ขึน้อกี 1 คณะ คอื "คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม"  

3. นายชาตร ีเจรญิเนอืง ผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ จากขอ้มูลในวดิทีัศน์รายงานผลการดําเนนิงาน 
พบว่า บรษัิทฯ มกีารขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนจํานวนมาก  จงึสอบถามถงึ
แหล่งเงนิทุนว่า บรษิัทฯ มีเงนิสดคงเหลอืในกจิการเพียงพอแลว้สําหรับการลงทุนหรือจะใชเ้งนิกู ้หรือมี
แผนงานทีจ่ะเพิม่ทนุหรอืออก warrant หรอืไมอ่ยา่งไร   

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ มฐีานะทางการเงนิแข็งแกร่ง มกีระแสเงนิสดจํานวนมาก   
มอีันดับเครดติองคก์รอยู่ในระดับด ี อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 0.60 เท่า ซึง่ค่อนขา้งตํ่า 
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แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการก่อหนีไ้ดใ้นระดับสงู  ในสว่นของทุนสํารองก็ไดม้กีารจัดสรรเต็มจํานวน
ตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ การพจิารณาลงทุนโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ มีการวเิคราะหปั์จจัยความเสีย่ง
ตา่งๆ อยา่งรอบคอบและรอบดา้น กอ่นตัดสนิใจลงทนุและเขา้สูก่ระบวนการจัดหาเงนิลงทนุโครงการ ซึง่จะมา
จากแหล่งเงนิทนุทัง้เงนิทุนและเงนิกู ้ และโดยภาพรวมแลว้บรษัิทฯ มกีารบรหิารจัดการทางการเงนิไดอ้ย่าง
เพยีงพอตอ่การลงทนุตามแผนงานในอนาคต 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า การลงทุนขยายกจิการของบริษัทฯ มีการ
วางแผนอย่างสอดคลอ้งกับแผนงานดา้นการเงนิ  กระแสเงนิสดปัจจุบันมีจํานวนค่อนขา้งมาก  ประกอบกับ
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีการลงทุนค่อนขา้งนอ้ย  และในช่วง
ระยะเวลา 4-5 ปีตอ่จากนี ้บรษัิทฯ ยังไมม่คีวามจําเป็นในการระดมทนุแตอ่ยา่งใด 

4. นายสมชาย หงษ์สมาทพิย ์ผูถ้อืหุน้ ขอทราบวา่บรษัิทฯ มแีผนงานขยายโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยห์รอืไมอ่ยา่งไร และขอทราบสาเหตขุองความลา่ชา้ของโครงการผลติไฟฟ้านวนคร 
รวมทัง้ขอทราบวา่รัฐบาล สปป.ลาว มแีผนทีจ่ะขยายการลงทนุโครงการผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิหรอืไมอ่ยา่งไร 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีพืน้ทีส่ําหรับการขยายการ
ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่เตมิ ขณะนี้อยู่ระหวา่งการเตรยีมการและรอความชดัเจน
ของนโยบายการรับซือ้พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นรอบตอ่ไป  

 สําหรับโครงการผลติไฟฟ้านวนครนั้น ปัจจุบันมีความกา้วหนา้ใกลเ้คยีงกับแผนงาน 
โดยเมือ่ปลายปี 2556 โครงการไดดํ้าเนินการจัดหาผูรั้บเหมา EPC และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเจรจาสัญญา
เงนิกูก้ับสถาบันการเงนิผูใ้หเ้งนิกู ้ทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จประมาณเดอืนพฤษภาคม 2557 ซึง่จะล่าชา้กวา่กรอบ
เวลาประมาณ 1-2 เดอืน แต่อย่างไรก็ตามไดดํ้าเนินงานก่อสรา้งพื้นฐานทางดา้นโยธา เชน่ การถมดนิ การ
ตอกเสาเขม็ เป็นตน้ คูข่นานกนัไปดว้ย โดยใชเ้งนิทนุจากสว่นของผูถ้อืหุน้ไปกอ่น  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่แจง้ว่า ใน สปป.ลาว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอีก
จํานวนมาก แตล่กัษณะการลงทนุไมไ่ดเ้ปิดใหม้กีารประกวดราคาในพืน้ทีโ่ครงการใด โครงการหนึง่  กลุม่ผูล้งทนุ
ทีส่นใจจะเขา้ลงทนุตอ้งเขา้พบหารอืกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อจัดทํารายงานการศกึษาความ
เป็นไปไดข้องการลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทฯ มคีวามพยายามแสวงหาโอกาสการลงทนุอยา่งเต็มทีแ่ละตอ่เนื่อง รวมถงึ
การแสวงหาพันธมติรร่วมทนุ และการเจรจาเพื่อขอสทิธใินการพัฒนาโครงการ โดยมบีริษัท ราช-ลาว เซอรว์สิ 
จํากดั บรษัิทยอ่ย ทีจั่ดตัง้ขึน้ใน สปป.ลาว รับภารกจิดงักลา่ว 

5. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ มขีอ้ซกัถามดงันี้ 

 (1) จากขอ้มูลสารจากประธานกรรมการในรายงานประจําปี 2556 ระบุว่า บรษัิทฯ 
จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกจิเกีย่วเนือ่งกับการผลติไฟฟ้า ตัง้แต่ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา ไดแ้ก่ ธุรกจิ
จัดหาเชือ้เพลงิสําหรับการผลติไฟฟ้า ธุรกจิสายส่งไฟฟ้า ธุรกจิจําหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ ผูถ้อื หุน้จงึ
สอบถามว่า ธุรกจิสายสง่ไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ จะขยายการลงทุนนัน้ เป็นการลงทุนภายในประเทศหรอืการลงทุน
ตา่งประเทศ และจะดําเนนิธรุกจิในลกัษณะใด รวมทัง้บรษัิทฯ มคีวามพรอ้มดา้นบคุลากรหรอืไม ่

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีแผนงานทีจ่ะขยายการลงทุนไปยังธุรกจิ
ระบบส่งในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฟิลปิปินส ์และเมียนมาร์ โดยใชอ้งค์ความรูใ้นกลุม่ กฟผ. โดยได ้
พจิารณาวา่เป็นโอกาสในการลงทนุทีจ่ะสามารถสรา้งผลตอบแทน ทีด่ใีนอนาคต 

 (2) จากขอ้มูลผลการดําเนนิงานดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลในรายงานประจําปี 
2556 ระบุว่า ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกจิพลังงานทีรุ่นแรงมากขึน้ โดยมขีอ้จํากัดจากการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ทีักษะและประสบการณ์ในธุรกจิดา้นนีโ้ดยตรง บรษัิทฯ จงึตอ้งปรับการบรหิารทรัพยากร
บคุคล เพือ่สรา้งแรงจูงใจและธํารงรักษาบุคลากรทีม่ทีักษะ ประสบการณ์ และความรูค้วามเชีย่วชาญเขา้มา
ร่วมงานกับบรษัิทฯ และไดดํ้าเนินการจา้งทีป่รกึษาเขา้มาทําการสํารวจและพจิารณาเพื่อปรับปรุงโครงสรา้ง
คา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับทีส่ามารถแข่งขันไดใ้นตลาดแรงงาน  ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามว่า บรษัิทฯ ขาดแคลน
บคุลากรในระดับใดบา้ง และมขีอ้เสนอแนะวา่ควรจะเริ่มจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ โดยเฉพาะกรรมการอสิระ  
ซึง่ควรสรรหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิไฟฟ้า นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้ขอทราบค่าจา้งทีป่รกึษาในการสํารวจเพื่อ
ปรับปรงุโครงสรา้งคา่ตอบแทนดงักลา่ว  

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ขาดแคลนผูบ้ริหารระดับกลางและ
ระดบัสงู ซึง่ไดม้กีารบรหิารจัดการโดยการเตรยีมคนทดแทน ทัง้วศิวกร นักบัญช ีนักเศรษฐศาสตร ์เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มภายใตแ้ผนธุรกจิทีป่รับปรุงใหม่ ซึง่การลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง้ธุรกจิผลติไฟฟ้าและธุรกจิที่
เกีย่วเนื่อง บรษัิทฯ จะพิจารณาลงทุนในลักษณะ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีม่ีอํานาจควบคุมและรับผดิชอบการบริหาร
โครงการ และเมือ่โครงการแลว้เสร็จจะรับผดิชอบการดําเนินธุรกจิ แต่ละโครงการจะใชเ้วลาในการพัฒนา
ประมาณ 3-5 ปีขึน้อยูก่บัขนาดและลกัษณะของแตล่ะโครงการ  

 บรษิัทฯ ไดจ้า้งบรษัิททีป่รึกษา Hay Group ซึง่เชีย่วชาญในการใหคํ้าปรึกษาดา้น
ทรัพยากรบคุคล เขา้มาศกึษาสํารวจและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรับโครงสรา้งคา่ตอบแทนทีส่ามารถแขง่ขัน
ได ้โดยมคี ่าจา้งที่ปรึกษาเป็นเงนิประมาณ 800,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอขอ้มูลเพื่อฝ่ายบรหิาร
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พจิารณา โดยทั่วไปส่วนใหญ่ค่าตอบแทนในระดับตําแหน่งต่างๆ ของบรษัิทฯ อยู่ในเกณฑเ์ฉลีย่ของภาคธุรกจิ
เดยีวกนั มสีว่นนอ้ยทีตํ่า่กวา่เกณฑเ์ฉลีย่ ซึง่จะตอ้งพจิารณาปรับปรุงเพือ่สรา้งแรงจูงใจตอ่ไป ปัจจุบันบรษัิทฯ 
มพีนักงานประมาณ 170 คน ในจํานวนดังกลา่วพบวา่ มจํีานวนประมาณ 20 คนที่มคีา่ตอบแทนตํา่กวา่เกณฑเ์ฉลี่ย
ของอตุสาหกรรม และคาดวา่ในการปรับเพิ่มคา่ตอบแทนจะใชเ้งนิหลกัแสนบาทเทา่นัน้  

 ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นกรรมการผูแ้ทนของ
ผูถ้อืหุน้ใหญท่ ี่ ถอืหุน้รอ้ยละ 45 (กฟผ.) จํานวน 7 คน และเป็นกรรมการอสิระจํานวน 8 คน มคีวามหลากหลายทาง
คุณวุฒ ิกลา่วคอื มคีุณวฒุดิา้นวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมไฟฟ้าและอื่นๆ) 7 คน เศรษฐศาสตร์และบัญช ี3 คน 
รัฐศาสตร ์ 1 คน นติศิาสตร ์ 2 คน วทิยาศาสตรธ์รณีวทิยา 1 คน และบรหิารธรุกจิ 1 คน นอกจากนีก้รรมการบรษัิทฯ 
ยังประกอบดว้ยผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการดําเนนิธุรกจิในตา่งประเทศดว้ย ซึง่จากองคป์ระกอบดงักลา่วนับวา่มคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอตอ่การกํากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ  

 (3) คา่ตดัจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา-น้ํางมึ 3 จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ระบุว่า ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถไดรั้บการอนุมัตใิหต้่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวง
วางแผนและการลงทนุของ สปป.ลาว เพือ่พัฒนาโครงการอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการพัฒนา
พลงังานภายในประเทศของ สปป.ลาว ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามวา่ รัฐบาล สปป.ลาว ไดย้กเลกิสญัญาสมัปทานหรอื
ระงับการพัฒนาโครงการเลย และขอทราบรายละเอยีดของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน รายการค่าพัฒนาโครงการ         
น้ํางมึ 3 จํานวนประมาณ 139 ลา้นบาท  

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การลงทนุโครงการน้ํางมึ 3 เป็นโครงการทีม่ผีูล้งทนุตา่งชาตริ่วมทนุดว้ย 
มปัีญหาในการเจรจาที่ไมไ่ดข้อ้ยุตภิายในกรอบเวลาทีกํ่าหนดในขอ้ตกลงกับรัฐบาล สปป.ลาว คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น
เป็นค่าพัฒนาโครงการถอืเป็นความเสีย่งทีผู่ล้งทุนแต่ละฝ่ายจะรับผดิชอบซึง่เป็นแนวปฏบิัตโิดยปกตทิัว่ไป 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไมล่ะความพยายามทีจ่ะแสวงหาโอกาสลงทนุ โดยหากรัฐบาล สปป.ลาว พจิารณาใหม้กีาร
ลงทนุโครงการอกี บรษัิทฯ ก็จะยื่นขอ้เสนอเขา้รว่มลงทนุใหมต่อ่ไป  

 นายวุฒชิัย ตันกรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชี้แจงวา่ การพัฒนาโครงการ 
น้ํางมึ 3 ทีผ่่านมาอยู่ในชว่งพัฒนาโครงการ คา่ใชจ้่ายสว่นใหญ่จะเป็นสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน เชน่ การกอ่สรา้ง
หนา้ Site งาน และคา่จา้งทีป่รกึษา เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดรั้บรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยโ์ครงการ
ดงักลา่ว ในคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสาํหรับ ปี 2556 เป็นจํานวน 315 ลา้นบาท  

 (4) ในการลงทุนใน สปป.ลาว และประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีความเห็นว่า 
บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เป็นคูแ่ขง่ขนัหรอืพันธมติรร่วมทนุ  

 ประธานฯ แจง้ว่า บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือบริษัทหนึ่ง
ของผูถ้อืใหญ ่(กฟผ.) ในการลงทนุโครงการใดๆ ทัง้โครงการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึผูร้่วมทนุ 
บรษัิทฯ จะพจิารณาผลประโยชนโ์ดยรวมของบรษัิทฯ เป็นหลกั โดยเฉพาะการสรา้งมูลคา่กจิการตามแผนกลยุทธ์
ของบรษัิทฯ   

6. นายอรณุ นริมลภารด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

 (1) จากงบการเงนิรวม แสดงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลงประมาณ 4,000 ลา้น
บาท โดยปี 2556 มจํีานวนประมาณ 47,963 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มจํีานวนประมาณ 51,829 ลา้น
บาท  และการซือ้น้ํามันเชือ้เพลงิ ปี 2556 มีจํานวนประมาณ 989 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ทีม่ีจํานวน
ประมาณ 3,094 ลา้นบาท ผูถ้อืหุน้จงึขอทราบสาเหตทุีทํ่าใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลงดงักลา่ว  

 นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชี้แจงวา่ รายไดข้องบรษัิท
ฯ แบง่เป็น 2 สว่น คอื ค่าความพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้า (Availability Payment หรือ AP) และค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Payment หรือ EP) ดังนัน้แมโ้รงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ไดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิเครือ่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า แตบ่รษัิทฯ ยังคงมรีายไดจ้ากคา่ AP ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ในปี 2556 มคํีาสัง่เดนิเครือ่งจ่าย
กระแสไฟฟ้านอ้ย ทําใหค้า่เชือ้เพลงินอ้ยลง ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั    

 (2)  งบการเงินรวมแสดงรายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคัญ ปี 2556 มีจํานวน
ประมาณ 174 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ทีม่ีจํานวนประมาณ 224 ลา้นบาท ผูถ้ือหุน้จึงสอบถามว่า
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสําคัญทีล่ดลงดังกล่าวเป็นอาการ "สมองไหล" และทําใหบ้รษัิทฯ ขาดแคลนบุคลากร
หรอืไมอ่ยา่งไร 

 นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชี้แจงวา่ ในปี 2556 มผีูบ้รหิาร
เกษียณอายุ ประกอบกบัมกีารใชบ้คุลากรทีเ่ป็นคนไทยแทนชาวตา่งชาตใินโครงการลงทนุในประเทศออสเตรเลยี 
จงึทําใหค้า่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัลดลงดงักลา่ว  

 (3)  งบการเงนิรวมแสดงเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน คอื บรษัิท 
ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จํากัด โดยบันทกึเป็นลูกหนีใ้นปี 2555 จํานวนประมาณ 100 ลา้นบาท อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี แต่ในปี 2556 ไดม้ีการโอนค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นเงนิลงทุนของกจิการทีค่วบคุม
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ร่วมกนั  ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามวา่ บรษัิทฯ ใชห้ลักการเดยีวกันนี้ คอืการใหเ้งนิกูแ้ลว้แปลงหนี้เป็นทนุในกจิการที่
ควบคมุรว่มกนัโดยทัว่ไปหรอืไม ่

 นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชี้แจงวา่ ในระหวา่งปี 2556 
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ํานอ้ย จํากัด ซึง่เป็นกจิการทีค่วบคุมร่วมกันมีมตอินุมัตเิพิม่ทุนโดยการโอน
ค่าใชจ้่ายในการพัฒนา เงนิกูย้ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้คา้งจ่าย เป็นเงนิลงทุนของกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน
ดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละผูถ้อืหุน้ และเป็นการปฏบิัตโิดยทัว่ไปของการบริหารเงนิลงทุนใน
กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน ซึง่ในแต่ละโครงการจะมีกรอบการพจิารณาตามสัดส่วนเงนิกูต้่อส่วนทุน และมีการ
แปลงเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ไปเป็นเงนิทนุ  

 (4) การลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ในพื้นทีเ่ดมิของโรงไฟฟ้า 
Collinsville ในประเทศออสเตรเลยี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพัฒนาโครงการ และจะเริ ่มก่อสรา้งในปี 2558        
ผูถ้ือหุน้จงึสอบถามว่า โครงการจะแลว้เสร็จเมื่อใด และผ่านขัน้ตอนการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มแลว้
หรอืไมอ่ยา่งไร 

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าวไดรั้บใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (Development Agreement) แลว้เมือ่ปลายปี 2556 ปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการคัดเลอืกผูรั้บเหมา EPC คาดวา่จะเจรจาสัญญาเงนิกูแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2557 
และเริ่มงานกอ่สรา้งประมาณปลายปี 2557 หรอืตน้ปี 2558 โดยบรษัิทฯ พยายามทีจ่ะเรง่รัดการดําเนนิงานใหเ้ร็วขึน้  

 (5) ผูถ้อืหุน้ขอทราบวา่ การขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยโ์ครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ํา-น้ํางมึ 3 จํานวนปะมาณ 315 ลา้นบาท ทีไ่ดถู้กรับรูใ้นค่าใชจ้่ายในการบรหิารสําหรับปี 2556 แลว้นัน้ 
เป็นจํานวนขาดทนุทีแ่น่นอนแลว้ และจะมคีา่ใชจ้า่ยในปีตอ่ไปอกีหรอืไม ่

 นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชี้แจงวา่ จํานวนเงนิขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์โครงการจํานวน 315 ลา้นบาทดังกล่าว เป็นตัวเลขประมาณการ ซึง่จะมีการ
เปลีย่นแปลงไมม่ากนัก 

7. นายบวรศักดิ์ วัฒนศักดิ์ชัย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามความกา้วหนา้ของโครงการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ซึง่จากวดิทีัศน์ระบุว่ามีความกา้วหนา้โดยรวมประมาณรอ้ยละ 79 นัน้ ยังคง
เป็นไปตามแผนงานหรือไม่  Phase แรกของโครงการจะแลว้เสร็จเมือ่ใด และงานเปิดหนา้เหมอืงเพือ่ป้อน
เชือ้เพลงิใหโ้รงไฟฟ้าดําเนนิการไดท้นัเวลาหรอืไม ่

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า ขณะนีผู้รั้บเหมาเริม่งานทดสอบอุปกรณ์หลักของ
โรงไฟฟ้าแลว้ และมกํีาหนดทดสอบการเดนิเครือ่งประมาณปลายปี 2557 และตน้ปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นหงสาประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยที ่1 มีกําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในเดือน
มถิุนายน 2558 หน่วยที่ 2 มกํีาหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชยอ์กี 4 เดอืนถัดจากหน่วยที ่1 และหน่วยที่ 3 มี
กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์อีก 4 เดือนถัดจากหน่วยที ่2 ตามลําดับ ขณะนี้งานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและ    
งานเปิดหนา้เหมอืงยังอยูใ่นกรอบเวลาตามแผนงานโดยรวม 

8.  นายสรุยินต ์จติราภัณฑ ์ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้
 (1) ในการร่วมทนุพัฒนาโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา กับบรษัิท 

บา้นปู จํากัด (มหาชน) นัน้ บรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบจากการฟ้องรอ้งของผูถ้อืหุน้เดมิของโครงการดังกล่าว 
คอื กลุม่บรษัิท งานทว ีจํากดั หรอืไมอ่ยา่งไร 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในโครงการดงักลา่ว บรษัิทฯ และบรษัิท บา้นป ูจํากดั (มหาชน) ลงทนุ
ในสัดสว่นรอ้ยละ 40 เทา่กัน และรัฐบาล สปป.ลาว ลงทุนในสัดสว่น รอ้ยละ 20  การฟ้องรอ้งของกลุ่มบรษัิท 
งานทว ีจํากัด ไม่มผีลกระทบต่อบรษัิทฯ เนื่องจากเป็นการฟ้องรอ้งรัฐบาล สปป.ลาว และบริษัท บา้นปู จํากัด 
(มหาชน) อกีทัง้บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการอย่างถกูตอ้งตามสญัญาสมัปทานใหม่ทีรั่ฐบาล สปป.ลาว อนุมัติ
ใหแ้กโ่ครงการ และการดําเนนิงานเป็นไปตามแผนงาน ทีจ่ะเริ่มเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที ่1 ในเดอืนมถินุายน 2558  

 (2) ในการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว         
มสีญัญารับซือ้ไฟฟ้าอยา่งไร มคีา่ Tariff ชว่ง Off Peak และ Peak อยา่งไร และม ีAdder หรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การขายไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว เขา้มาในประเทศไทยมสีญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมกีารเจรจาตกลงค่าไฟฟ้าทีจ่ะซือ้ขายตามราคาทีเ่หมาะสม และไม่มคี่า Adder 
เนือ่งจากไมใ่ชพ่ลงังานทดแทน 

นายพรีะวฒัน ์พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 1 ชี้แจงเพิ่มเตมิวา่ คา่ไฟฟ้า
จากโครงการใน สปป.ลาว มลีกัษณะเป็น Flat Rate (ไมม่ ีOff Peak หรอื Peak) มคีา่ไฟฟ้าทีซ่ือ้ขายอยูร่ะหวา่ง 
6-7 เซ็นตต์อ่หน่วย หรอืประมาณ 2.20-2.25 บาทตอ่หน่วย 
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9.  นางสาววนดิา ตันตสินุทร ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึมาตรการทีบ่รษัิทฯ จะนํามาใชเ้พือ่ป้องกัน
ไม่ใหเ้กดิความสญูเสยีเชน่เดยีวกับกรณีทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว ซึง่บรษัิทฯ 
ไดรั้บรูข้าดทนุสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา-น้ํางมึ 3 เป็นจํานวนประมาณ 315 ลา้นบาทในปัจจบุนั  

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงวา่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 เป็นโครงการขนาดใหญ ่
มคีวามซับซอ้น และโครงการดังกลา่วบรษัิทฯ ไม่ใชผู่ถ้อืหุน้ใหญ่ของโครงการ  การตัดสนิใจในภาพรวมของ
โครงการ ผูล้งทุนพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบดา้น และต่อมารัฐบาล สปป.ลาว ไดย้กเลกิสัมปทาน
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงนโยบายลงทนุ  สําหรับการลงทุนในอนาคตนัน้ บรษัิทฯ มนีโยบายการลงทุนทีจ่ะตอ้ง
เตรียมความพรอ้มในการวเิคราะหโ์ครงการ ออกแบบและจัดหาแหล่งเงนิทุนใหท้ันกรอบเวลาทีรั่ฐบาลของ
ประเทศทีไ่ปลงทนุนัน้ๆ กําหนด  
 หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่าในระเบยีบวาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นเรื่อง
เสนอทีป่ระชมุเพือ่รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  
ระเบยีบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี  

ประธานฯ แจง้วา่  งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2556 ซึ่งไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คอื นายไวโรจน์ จนิดามณี
พทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที่ 3565 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากดั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2556 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  

สิ้นสดุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่กรรมการ และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายบุญรืน่ จางบัว ผูถ้อืหุน้ มีขอ้สังเกตจากขอ้มูลตามรายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  
การวเิคราะหส์นิทรัพย ์แสดงสนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจํานวนประมาณ 7,907 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 8.17 และหนี้ สนิปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจํานวนประมาณ 9,714 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 22.55 ผูถ้ือหุน้จงึสอบถามว่า การลดลงของสนิทรัพย์และหนี้สนิดังกล่าวจะมผีลดตี่อผูถ้อืหุน้หรือไม่
อยา่งไร 

 นายวฒุชิัย ตันกรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงวา่ สาเหตหุลักทีทํ่าให ้
สนิทรัพยล์ดลงเนือ่งจากในปี 2556 บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากดั  มรีายการขายสญัญาการชําระเงนิ
เป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) ทีไ่ดรั้บมาจากการขายโรงไฟฟ้า Loy Yang A ใหแ้กผู่รั้บโอน
ในประเทศออสเตรเลยี และนําเงนิสด ทีไ่ดรั้บมาไปชาํระคนืเจา้หนี ้ทําใหห้นีส้นิลดลงดว้ย  สําหรับผลกระทบตอ่
ผูถ้อืหุน้นัน้ รองกรรมการผูจั้ดการใหญข่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุปี  

2. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบวุา่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ

จดุออ่นหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคัญ ซึง่สอดคลอ้งกับการประเมนิของผูส้อบบัญชนัีน้ ผูถ้อืหุน้มขีอ้สงัเกต
วา่มมุมองในการพจิารณาสิง่ทีเ่ป็นสาระสําคัญของผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการตรวจสอบอาจมคีวามแตกตา่งกัน 
ซึง่อาจทําใหก้ารสอบทานยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ  จงึขอทราบตัวอย่างจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องทีไ่ม่เป็น
สาระสาํคญัซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบพบในปีทีผ่า่นมา  

  เรอือากาศเอกศริเิดช จุลเปมะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่ววา่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการทํางานร่วมกับผูส้อบบัญช ีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบ
ภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระ และฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่มไิดข้ ึน้อยูก่บัฝ่ายบรหิาร แตร่ายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  การตรวจสอบครอบคลมุวัตถุประสงคห์ลกัของการตรวจสอบภายใน คอื ดา้นการเงนิ (Financial Audit) 
ดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Audit) และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ และและขอ้กําหนด
ที่เกี่ยวขอ้ง (Compliance Audit) ทัง้นี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัช ี
และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 6 ครัง้ โดยในการประชุมครัง้สุดทา้ยเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ต้รวจสอบภายนอกใหค้วามเห็น
ไดอ้ยา่งอสิระ  

  ตัวอย่างของขอ้บกพร่องทีไ่ม่เป็นสาระสําคัญทีไ่ดต้รวจสอบพบและแจง้ใหม้กีาร
แกไ้ขแลว้ ไดแ้ก่ การตรวจสอบดา้นการปฏบิตังิาน เชน่ ตามกฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดใหต้อ้งมบีคุลากรลาว
จํานวนหนึง่ร่วมทํางานในโครงการดว้ย และจากการเขา้ตรวจสอบการปฏบิัตงิาน ก็ไดม้ขีอ้แนะนําในการใหค้วามรู ้
เพือ่พัฒนาบคุลากรเหล่านัน้ใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจในผล
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การปฏิบัตงิานที่ด ี และการตรวจสอบดา้นความสอดคลอ้งกับกฎหมายในประเทศที่ไปลงทุน เช่น การจัดใหม้ี
บุคลากรทีม่ภีูมลํิาเนาในประเทศออสเตรเลยีเป็นกรรมการของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
อยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลยี  

  ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงเพิม่เตมิว่า การทําหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดย้ดึหลักการทีส่ําคัญในการปฏบิัตหินา้ที ่ไดแ้ก ่การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความระมัดระวัง (Duty of 
Care) การปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) การปฏบิัตติามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และขอ้กําหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและบังคับใช ้(Duty of Obidience) และการ
เปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส (Duty of Disclosure)  

 (2) ตามทีบ่รษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด ไดทํ้าสญัญาใหบ้รกิารจัดหาบคุลากร
เขา้ปฏบิัตงิานเดนิเครื่องและบํารุงรักษากับ กฟผ. โดยบรษัิทย่อยดังกล่าวจะดําเนินการสรรหาและคัดเลอืก
บคุลากรตามจํานวนและคุณสมบัตทิีกํ่าหนดในสัญญาเพื่อเขา้ปฏบิัตงิานเดนิเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นหงสาใน สปป.ลาว นัน้  ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ กฟผ. ซึง่รับผดิชอบงานเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าดังกลา่วไดว้า่จา้งบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด ดําเนนิการสรรหาบคุลากรลาวเขา้ปฏบิัตงิานโดย
ไมม่บีคุลากรของ กฟผ. เขา้รว่มปฏบิตังิานดว้ยใชห่รอืไม ่

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงว่า กฟผ. เป็นผู รั้บเหมางานเดินเครือ่งและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา และตามเงือ่นไขการลงทุนใน สปป.ลาว ในการเดนิเครื่องจะตอ้งมี
บคุลากรลาวรว่มทํางานดว้ย แต ่กฟผ. ไมม่หีน่วยงานใน สปป.ลาว ทีจ่ะดําเนนิงานสรรหาบคุลากรลาวดังกลา่ว 
จงึไดว้า่จา้งบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ทีจั่ดตัง้ใน สปป.ลาว ใหดํ้าเนนิการแทน  

 (3) จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้ แสดงยอด
ลกูหนี้การคา้ที่ยังไมค่รบกําหนดชาํระเพิม่ขึน้เป็นจํานวนประมาณ 4,500 ลา้นบาท จากจํานวนประมาณ 3,801 ลา้นบาท
ในปี 2555 เป็นจํานวนประมาณ 8,301 ลา้นบาทในปี 2556 และจากรายงานวเิคราะหฐ์านะการเงนิ การวเิคราะห์
สนิทรัพย ์ระบวุา่ลกูหนีค้า่ขายไฟของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด เพิม่ขึน้จํานวนประมาณ 4,506 ลา้นบาท
เป็นผลมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทฯ บันทกึรายการลกูหนี้คา่ขายไฟ 2 งวด คอื เดอืนพฤศจกิายน 
และธนัวาคม 2556 ขณะที ่ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 บันทกึลกูหนี้คา่ขายไฟของเดอืนธันวาคม 2555 เพยีง
งวดเดยีวเทา่นัน้  ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามวา่จากขอ้มลูดงักลา่วแสดงวา่บรษัิทฯ ไมไ่ดบ้นัทกึลกูหนีค้า่ขายไฟงวดทีส่อง
ในปี 2555 ใชห่รอืไม ่และนอกจากนีผ้ ูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดของลกูหนีก้ารคา้ทีม่อีายมุากกวา่ 12 เดอืน ซึ่งมี
การคา้งชาํระคอ่นขา้งนาน และในปี 2556 แสดงจํานวนไวเ้ป็นเงนิประมาณ 21 ลา้นบาท   

  นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทฯ 
บันทกึลูกหนี้คา่ขายไฟตามการชําระเงนิของ กฟผ. (ผูซ้ื้ อไฟ) โดย ณ สิน้ปี 2555 มกีารชําระเงนิ 1 งวด จงึบันทกึ
รายการลกูหนีค้า่ขายไฟ 1 งวด และ ณ สิน้ปี 2556 มกีารชําระเงนิ 2 งวด จงึบันทกึรายการลกูหนี้คา่ขายไฟ 2 งวด 
ตามรายละเอยีดทีแ่สดงในงบการเงนิดงักลา่ว และสําหรับลกูหนีก้ารคา้ทีม่อีายมุากกวา่ 12 เดอืน ซึง่มรีายการคา้ง
ชําระจํานวนประมาณ 21 ลา้นบาทนั้น เป็นลูกหนี้ค่าขายไฟของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ที่คา้งชําระ
เนื่องจากอยูร่ะหวา่งการเจรจาขอ้ยุตริ่วมกันเกีย่วกับคา่ปรับทางเทคนคิบางรายการ ซึง่เมื่ อตน้ปี 2557 ทีผ่่านมา 
ไดข้อ้ยตุริว่มกนัแลว้  

 (4) ตามทีร่ะบวุ่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 ไม่สามารถไดรั้บการอนุมัตใิห ้
ตอ่สญัญาสมัปทานอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการพัฒนาพลงังานภายในประเทศของ สปป.ลาว นัน้  
ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ รัฐบาล สปป.ลาว ไดย้กเลกิและระงับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 เลย
หรอืไม่อย่างไร และขอทราบวา่มเีงนิคา่พัฒนาโครงการทีค่งเหลอืในบัญชจํีานวนเทา่ใด แบง่เป็นสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวยีนเทา่ใด เนือ่งจากหากเป็นกรณียกเลกิโครงการ จะไดพ้จิารณาวา่มสีนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนจํานวนเทา่ใด
ทีจ่ะโอนมาเป็นสนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 

  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว ไดย้กเลิกสัญญาสัมปทาน
โครงการแลว้  และในอนาคตหากมกีารเปิดใหม้กีารเสนอการพัฒนาโครงการอกี บรษัิทฯ ก็จะพจิารณาเพื่อเขา้ร่วม
ในการลงทนุตามสญัญาสมัปทานใหมเ่พือ่สรา้งโอกาสในการลงทนุเพิม่มลูคา่กจิการ 

  นายวุฒชิัย ตันกุรานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า 
เนื่องจากโครงการน้ํางมึ 3 อยูใ่นชว่งพัฒนาโครงการ สนิทรัพยข์องโครงการจงึเป็นสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน   

3. นางสาวศริิพร ขัตตพงษ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (สมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย) 
สอบถามเกีย่วกบังบกระแสเงนิสด งบเฉพาะกจิการ ดงันี้ 

 (1) ขอทราบสาเหตขุองรายการลูกหนี้อืน่ทีเ่พิ่มขึน้จากจํานวนประมาณ 23 ลา้นบาท 
ในปี 2555 เป็นจํานวนประมาณ 49 ลา้นบาท ในปี 2556 

  นายวฒุชิยั ตันกรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า ลูกหนี้อืน่
เป็นลูกหนี้ทีเ่กดิจากกจิกรรมทีไ่ม่ใช่ธุรกจิหลัก เช่น ลูกหนีท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารอาคารสํานักงาน ลูกหนี้
ดอกเบีย้คา้งรับ ลกูหนีค้า่พัฒนาโครงการ เป็นตน้ ซึง่จํานวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้ดังกล่าวไม่มสีาระสําคัญทีจ่ะสง่ผล
กระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด  
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 (2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ แสดงรายการรับเงนิปันผลปี 2556 เป็นจํานวน
ประมาณ 5,183 ลา้นบาท ซึง่จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิพบทีม่าของรายการดังกลา่วประกอบดว้ยเงนิ
ปันผลรับจากบรษัิทย่อยจํานวนประมาณ 5,083 ลา้นบาท และเงนิปันผลรับจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกันจํานวน
ประมาณ 100 ลา้นบาท  แต่รายการรับเงนิปันผลปี 2555 ทีแ่สดงไวใ้นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน
จํานวนประมาณ 7,494 ลา้นบาท นัน้ จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิพบรายการเงนิปันผลรับจากบรษัิทย่อย
จํานวนประมาณ 4,936 ลา้นบาท และเงนิปันผลรับจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกันจํานวนประมาณ 16 ลา้นบาท 
ซึง่รวมกันแลว้ไม่ตรงกับจํานวนที่แสดงไวจํ้านวนประมาณ 7,494 ลา้นบาทดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้จงึขอทราบ
รายละเอยีดของรายการดงักลา่ว  

  นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงวา่ บรษัิทย่อย
มกีารปรับปรงุตวัเลขงบการเงนิในปี 2555 จงึทําใหร้ายการรับเงนิปันผลปี 2555 มจํีานวน 7,494 ลา้นบาท ดงักลา่ว 

 (3) ขอทราบสาเหตุทีทํ่าใหร้ายไดร้วมลดลงจากประมาณ 59,213 ลา้นบาท ในปี 
2555 เป็นประมาณ 53,493 ลา้นบาท ในปี 2556 

   นายวุฒชิัย ตันกุรานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า รายไดร้วม
ลดลงเนือ่งจากปี 2556 บรษัิทฯ มโีรงไฟฟ้านอ้ยกวา่ปี 2555 จํานวน 2 แหง่ คอื โรงไฟฟ้า Loy Yang A ที่บรษัิทฯ 
ไดข้ายออกไป และโรงไฟฟ้า Collinsvile ทีห่ยดุเดนิเครื่องจําหน่ายไฟฟ้า  

4. นายจริพันธ ์บวับชูา ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายการค่าเสือ่มราคา ระบุประมาณการอายุ

การใหป้ระโยชนข์องยานพาหนะเป็นเวลา 5 ปี อกีทัง้ระบวุา่ วธิกีารคดิคา่เสือ่มราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรัพย ์และมูลค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างนอ้ยทีส่ดุทุกสิน้รอบปีบัญช ีและปรับปรุงตามความเหมาะสม    
ผูถ้ือหุน้มีความเห็นว่าประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของยานพาหนะดังกล่าวไม่น่าจะเหมาะสม และ
สอบถามวา่บรษัิทฯ ไดม้กีารทบทวนคา่เสือ่มราคาและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรัพยต์ามทีร่ะบไุวด้ังกลา่ว
หรอืไมอ่ยา่งไร  

  นายวุฒชิัย ตันกุรานันท ์รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า การตัด
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะตามอายุการใหป้ระโยชน์เป็นเวลา 5 ปี เป็นไปตามมาตรฐานการบัญช ีสําหรับการ
ทบทวนการตดับญัชแีละมลูคา่นัน้ บรษัิทฯ มกีารทบทวนมลูคา่โรงไฟฟ้าซึง่เป็นธรุกจิหลกัเป็นประจําทกุปี  

 (2) ผูถ้ือหุน้มีความเห็นว่า เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด แสดงรายการเงนิฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวันเป็นจํานวนคอ่นขา้งสงู จงึขอทราบสาเหตแุละระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ นําเงนิฝากไว ้
ในบญัชธีนาคารประเภทกระแสรายวนั  

  นายวุฒชิัย ตันกรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงวา่ มรีายการ
โอนเงนิเขา้มาในบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ (สงิคโปร)์ จํากัดในชว่งวันหยุดปลายปี และ
บรษัิทฯ ไดนํ้าออกจากบญัชเีมือ่พน้ชว่งดงักลา่ว ซึง่เป็นเวลาไมน่าน 

 (3) คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร แสดงรายการคา่บรจิาคปี 2556 และ 2555 จํานวนปีละ
ประมาณ 27 ลา้นบาท ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามวา่ เป็นการบรจิาคใหผู้รั้บรายเดมิหรือไม่ และเป็นรายการเกีย่วกับ
กจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) หรอืไม ่

  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชี้แจงวา่ บรษัิทฯ มกีารบรจิาคเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุน
ชว่ยเหลอืสงัคม (CSR) พัฒนาการศกึษา และสง่เสรมิผูด้อ้ยโอกาส โดยมไิดบ้รจิาคใหแ้กอ่งคก์รใดองคก์รหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ และมคีณะกรรมการพจิารณาวัตถุประสงคข์องการขอรับการสนับสนุน ซึง่หากเป็นจํานวนเงนิมาก      
ก็จะนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

5. นายคงพัฒน์ ธนอุดมสขุ ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะว่า บรษัิทฯ ควรร่วมบริจาคเงนิสนับสนุน
กจิการโรงพยาบาลดว้ย ซึง่กรรมการผูจั้ดการใหญรั่บไวพ้จิารณาตอ่ไป 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและ
บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทุนของบรษิทัฯ ส ิน้สุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

   เห็นดว้ย 1,107,823,293 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9661 
   ไมเ่ห็นดว้ย 24,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 
   งดออกเสยีง 351,335 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0317 
    รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระที่ 4 

ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ 
ขอ้ 43 กําหนดว่า บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรประจําปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไร
ประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ในการ
ประชมุครัง้ที่ 5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหจ้่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 
ของกําไรสาํหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลงัจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม
การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย  

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2556 และการจา่ยเงนิปนัผล 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาเห็นว่า ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,186.85 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 4.27 บาท และบรษัิทฯ     
มกีระแสเงนิสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ 
แลว้ จึงเห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2556 และ        
การจา่ยเงนิปันผล ดงันี้  

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย :  คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรเงนิเพือ่เป็นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิเนื่องจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท   
ซึ่งเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ 

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจั้ดสรรในอตัราหุน้ละ 2.27 บาท 
คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้จํานวน 3,292 ลา้นบาท เทา่กบัรอ้ยละ 53.20 ของกําไรตามงบการเงนิรวมหลงัหักเงนิ
สาํรองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ โดยเมือ่วันที ่18 กนัยายน 2556 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล
ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยระหวา่งกาลจํานวน 1,595 ลา้นบาท จงึคงเหลอืเงนิปันผล
จา่ยในงวดนีใ้นอัตราหุน้ละ 1.17 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,697 ลา้นบาท หากไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ  
ผูถ้อืหุน้จะสามารถจา่ยเงนิปันผลไดใ้นวันที ่11 เมษายน 2557 โดยกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล 
รวมทัง้ใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่4 มนีาคม 2557 และ 5 มนีาคม 2557 ตามลําดบั ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายในงวดนี้จะจ่าย
จากกําไรสะสมสว่นทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 23 ซึ่งผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดาผูไ้ดรั้บเงนิปันผล
สามารถนําไปเครดติภาษีคนืไดท้ัง้จํานวน 

ประธานฯ ไดเ้สนอขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลจากการดําเนนิงานของปี 2556 และ
ปี 2555 ดงันี้ 

 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 
กําไร (ลา้นบาท) 6,186.85 7,726 
จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 
เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 2.27 2.27 
จํานวนเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 3,292 3,292 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไร 
ตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 

 
53.20 

 
42.60 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึ่งนางสาววนดิา 
ตนัตสินุทร ผูถ้อืหุน้ แสดงความขอบคณุทีค่ณะกรรมการฯ พจิารณาจา่ยเงนิปันผลคดิเป็นรอ้ยละ 53.20 ของกําไร 
ทัง้ๆ ทีกํ่าไรลดลงจากปีกอ่นเป็นจํานวนประมาณ 1,539 ลา้นบาท จงึขอทราบวา่บรษัิทฯ มมีาตรการทีจ่ะรักษา
ระดับกําไรและการจ่ายเงนิปันผลอย่างไร  ซึ่งประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในปี 2555 บรษัิทฯ มรีายการรายไดพ้เิศษจาก
การขายโรงไฟฟ้า Loy Yang A และ Collinsville ในประเทศออสเตรเลยี ในขณะทีปี่ 2556 กําไรเป็นไปตามที่
ประมาณการไว ้ส่วนการจ่ายเงนิปันผลนัน้ บรษัิทฯ ปฏบิัตติามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่า    
รอ้ยละ 40 ของกําไร และพยายามรักษาระดับการจ่ายเงนิปันผลอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีม้คีวามพยายาม
แสวงหาโครงการใหม่ๆ  เขา้มาทดแทนโรงไฟฟ้าทีม่รีายไดล้ดลง เพือ่รักษาระดบักําไร  

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ นําเสนอ โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั ้งสิน้เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว้ ตามมติ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้สนอต่อทีป่ระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปีและการจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2556 โดย 
ไมจ่ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ (เนือ่งจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอดสะสมรวม
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ท ัง้ส ิ้นเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึ่งเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) ตามที่ประธานฯ 
ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

   เห็นดว้ย 1,108,154,993 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9960 
   ไมเ่ห็นดว้ย 15,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0014 
   งดออกเสยีง 28,535 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0026 
     รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที่ 5 
  ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชขีองบรษัิททกุปี  

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

เนื่องจากบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด โดยนายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ (ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3565) ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีผลงานดา้นการ
ตรวจสอบ การจัดทํารายงาน การประสานงานอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจใน
ภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะ
ขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่เพิม่ระบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึบัญชใีหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
การบัญชทีี่ รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและฝ่ายบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย   
เป็นประจําทกุไตรมาส รวมทัง้เขา้ชีแ้จงผลการสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งด ี 

จากผลการปฏบิัตงิานและนอกจากนี้บรษัิทฯ ยังอยู่ระหว่างการเปลีย่นแปลงระบบมาตรฐาน
ทางบัญช ีดังนัน้เพื่อความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบรหิารจัดการทางระบบบัญช ีคณะกรรมการบรษัิทฯ    
จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ
การจา้งบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2557 
ตอ่เนือ่งเป็นปีทีห่ก โดยเปลีย่นตวัผูส้อบบญัชอีสิระทีจ่ะเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทีใ่หบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยจั์ดใหม้กีาร
หมนุเวยีนผูส้อบบญัช ี(auditor rotation) หากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิตอ่กัน โดยบรษัิทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม ่  
ทีส่ังกัดสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกับผูส้อบบัญชรีายเดมิก็ได ้ซึง่คณะกรรมการฯ เห็นชอบดว้ยกับขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่ว จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ต่อเนื่องเป็นปีทีห่ก และแต่งตัง้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที่ 6333) หรอืนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4068) หรอืนายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย ์
(ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4195) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2557 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มา
ปฏบิัตงิานแทนได ้โดยกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําปี 2557 เป็นเงนิจํานวน 
810,000 บาท โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น และคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วมจํีานวนเทา่กบัคา่สอบบญัชปีระจําปี 2556 ที่ผา่นมา  

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2557 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบุร ีจํากัด บรษัิท ราชบุรพีลังงาน จํากัด บรษัิท ราชบรุีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์จํากัด และ
บรษิัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด และบรษัิท ราช-ลาว 
เซอรว์สิ จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ดว้ย โดยคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชปีระจําปี 2557 ทีจ่ะไดรั้บจาก
บรษัิทฯ รวมกับคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทย่อยทัง้ 7 บรษัิทดังกลา่วจะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 
2,130,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket รวมจํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท) 

ประธานฯ แจง้เพิ่มเตมิวา่ ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอนัน้ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั
บรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่
การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด และในรอบปีทีผ่า่นมาบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไมม่กีารรับบรกิารอืน่จาก
สํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดหรือจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับผูส้อบบัญชแีละสํานักงานสอบ
บญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

สําหรับการคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่านการ
พจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเกีย่วกับความรู ้
ความสามารถของทมีผูส้อบบัญช ี ผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา ภาระและปรมิาณงาน ความสมเหตุสมผลของ
คา่ธรรมเนียมในการสอบบัญช ีรวมทัง้การปฏบิัตทิีส่อดคลอ้งกับขอ้กําหนดในการหมุนเวยีนผูส้อบบัญชขีอง
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึง่ ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมตอินุมัตแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุดังกลา่วแลว้ โดยจะ
ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีมในการสอบ

บญัชีตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

   เห็นดว้ย 1,108,121,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9931 
   ไมเ่ห็นดว้ย 30,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0028 
   งดออกเสยีง 46,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0041 
    รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที่ 6 

ประธานฯ แถลงวา่ ตามทีบ่รษัิทฯ ไดล้งทนุในโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีโ้ดยการถอืหุน้ผ่านบรษัิท 
ราชบุรแีก๊ส จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ เพื่อความคลอ่งตวัและลดขัน้ตอนการบรหิารงาน คณะกรรมการฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) ของบรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากดั อนัไดแ้ก ่หุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากดั ถอือยูใ่นบรษัิท 
ไตร เอนเนอจี้ จํากดั พรอ้มกบัลกูจา้ง สนิทรัพย ์หนีส้นิ สทิธ ิหนา้ที ่และภาระผกูพันทัง้หมดของบรษัิท ราชบรุแีกส๊ 
จํากดั ณ วนัรับโอนกจิการ 

พจิารณาอนุมตักิารซือ้และรบัโอนกจิการท ัง้หมดของบรษิทั ราชบุรแีก๊ส จํากดั ซึง่
เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ โดยวธิ ีEntire Business Transfer ("EBT") รวมถงึ
พจิารณาอนุมตักิารมอบอํานาจ 

ในการนีบ้รษัิทฯ จะชําระราคาคา่ซือ้ขายกจิการเป็นเงนิสด เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรัพย์
สุทธขิองบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ณ วันรับโอนกจิการ (ทัง้นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าตามบัญชขีอง
สนิทรัพยส์ทุธขิองบรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากดั เทา่กบั 1,816,168,610 บาท) 

ประธานฯ เสนอภาพแสดงโครงสรา้งการลงทุนก่อนและหลังการซือ้และรับโอนกจิการ
ดังกล่าว โดยก่อนการซือ้และรับโอนกจิการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 ในบรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากดั และบรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากัด ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษัิท ไตร เอนเนอจี ้
จํากดั ซึง่เป็นผูดํ้าเนนิงานโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้และภายหลงัการซือ้และรับโอนกจิการแลว้ บรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) จะเป็นผูถ้อืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.99 ในบรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากดั 

อนึ่ง บรษัิทฯ จะเขา้ทําและลงนามในสญัญาซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดกบับรษัิท ราชบรุแีกส๊ 
จํากดั กอ่นทีจ่ะมกีารจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยการเขา้ซื้อและรับโอนกจิการทัง้หมดของบรษัิท ราชบรุแีกส๊ 
จํากัด จะเกดิขึน้ต่อเมือ่บริษัทฯ ไดรั้บมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารเขา้ซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดจาก
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด และอนุมัตกิารใหส้ัตยาบันการเขา้ทําและลงนามในสัญญาซือ้และรับโอนกจิการ
ดังกล่าว ตลอดจนการดําเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บรษัิทฯ และบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ไดรั้บความ
ยนิยอมจากคูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งภายใตส้ญัญาทางการเงนิ หรอืสญัญาอืน่ หรอืขอ้ตกลงใดๆ 

ทัง้นี้ บรษัิท ราชบรุแีก๊ส จํากัด จะเลกิกจิการและชําระบัญชภีายหลังจากทีบ่รษัิท ราชบรุแีก๊ส 
จํากัด โอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทฯ แลว้ โดยหยุดการดําเนินการใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกจิทันททีีโ่อน
กจิการและจดทะเบยีนเลกิกจิการภายในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารโอนกจิการทัง้หมดเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของ
มาตรา 74 (1) (ค) แหง่ประมวลรัษฎากร และบทบญัญัตอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีเกีย่วกับ
การโอนกจิการทัง้หมด  

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารมอบ
อํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ และ/หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบคุคลดังกลา่ว มอํีานาจในการตดิตอ่ เจรจา 
แกไ้ขเพิ่ มเตมิ ตกลง เขา้ทํา ลงนาม สง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรอื สญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และรับ
โอนกจิการทัง้หมดขา้งตน้ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง การกําหนดวันรับโอนกจิการและราคาซือ้กจิการทัง้หมดที่
แน่นอน การตดิตอ่ เจรจา ตกลง ลงนาม สง่มอบเอกสาร และ/หรอื สัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับคูส่ ัญญา และ/หรอื 
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับทรัพยส์นิทีจ่ะขายหรอืโอน รวมทัง้การขอความยนิยอมจากคู่สัญญา และ/หรอื บุคคลดังกล่าว 
รวมทัง้ดําเนนิการใดๆ อนัจําเป็นและเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดดงักลา่ว จนเสร็จการ  การแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี ่ยวขอ้งที่จะตอ้งเปิดเผย  การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที ่เกี ่ยวขอ้ง การใหถ้อ้ยคํา 
ขอ้ความ ตอ่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ใหม้อํีานาจในการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอน ผูรั้บมอบอํานาจชว่งในการ
ดําเนนิการใดๆ ดงักลา่วขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึ่งนายบุญรื่น จางบัว             
ผูถ้อืหุน้ สอบถามสาเหตทุี่บรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากดั ซื้อหุน้บรษัิท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด เป็นเงนิสกลุเหรียญสหรัฐฯ 
(21,323,495 เหรยีญสหรัฐฯ) ซึ่งประธานฯ ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าของบรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากัด มีกําลังการผลติ
รวมทัง้ส ิน้ 700 เมกะวัตต ์ก่อนการเขา้ซื้อหุน้ดังกลา่ ว มผีูถ้อืหุน้ 2 ราย ถอืหุน้เท่ากัน คอื บรษัิท ราชบุรีแก๊ส 
จํากดั และ Chevron Thailand Energy Company I ("Chevron") และนายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการ
ผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ Chevron เป็นผูล้งทนุตา่งชาต ิจงึมกีารตกลงราคาซือ้ขายเป็นเงนิสกุล
เหรยีญสหรัฐฯ ซึง่คดิเป็นเงนิประมาณ 700 ลา้นบาท 
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หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาลงมตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ ดําเนินการซือ้
และรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวธิี Entire 
Business Transfer ("EBT") การใหส้ตัยาบันการเขา้ทําและลงนามในสญัญาซื้อและรับโอนกจิการทัง้หมดกับ
บรษัิท ราชบรุแีกส๊ จํากัด รวมถงึการมอบอํานาจ ตามเหตุผลและความจําเป็นตามที่ ไดเ้สนอแลว้ขา้งตน้ ซึ่ งจะถอื
คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เป็นมตขิองที่ประชมุ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ไดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 36(2)(ข) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดําเนนิการซื้อและรบัโอนกจิการท ัง้หมดของบรษิทั 
ราชบุรแีกส๊ จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ โดยวธิ ีEntire Business Transfer ("EBT") การให้
สตัยาบนัการเขา้ทําและลงนามในสญัญาซือ้และรบัโอนกจิการท ัง้หมดกบับรษิทั ราชบรุแีกส๊ จํากดั รวมถงึ
การมอบอํานาจ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงท ัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

   เห็นดว้ย 1,108,107,828 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9918 
   ไมเ่ห็นดว้ย 13,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 
   งดออกเสยีง 77,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0070 
   รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที่ 7 
ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชุมสามัญ

ประจําปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและ
ปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ใน
ตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้เขา้มา
ดํารงตําแหน่งใหม่ได”้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งตามวาระ
ตามขอ้บังคบัดงักลา่ว รวม 5 คน ประกอบดว้ย นายประจวบ อชุชนิ กรรมการ นายสนุชยั คํานูณเศรษฐ ์กรรมการ 
เรอือากาศเอกศริเิดช จลุเปมะ กรรมการอสิระ นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ และนายเมฆนิทร ์
เพ็ชรพลาย กรรมการอสิระ  

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ทัง้นี้  คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้ิจารณาคุณสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คณุวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและ
สามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิตังิาน ในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทีผ่่านมา และสําหรับ
กรรมการอสิระนัน้ไดพ้จิารณาตามนยิามกรรมการอสิระที่บรษัิทฯ กําหนดขึน้ ดงัที่ไดเ้สนอผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอื
บอกกลา่วนัดประชมุแลว้ รวมทัง้ความสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไ่ด ้
อย่างอสิระแลว้ จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนให ้
นําเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว 
ดงันี้ 

1.  นายประจวบ  อชุชนิ  กรรมการ 
2.  นายสนุชยั     คํานูณเศรษฐ ์ กรรมการ 
3.  เรอือากาศเอกศริเิดช  จลุเปมะ  กรรมการอสิระ 
4.  นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา   กรรมการอสิระ 
5.  นายชวลติ  พชิาลยั  กรรมการอสิระ 
ทัง้นี้ ลําดับที ่1-4 ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนึง่ และการเลอืกตัง้กรรมการแทน

ผูท้ีอ่อกตามวาระดงักลา่ว โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เป็นตน้ไป 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มูลเดยีวกันกับทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ
แลว้ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ไดแ้จง้
ใหท้ี ่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบเกี ่ยวกับการเป็นกรรมการของผูท้ี ่ไดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ในบรษัิททีม่กีารประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการ
ของบรษัิทฯ อนัไดแ้ก ่บรษัิททีอ่ยู่ในกจิการพลังงาน กลา่วคอื นายสนุชยั คํานูณเศรษฐ ์เป็นประธานกรรมการ 
บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี ่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ หลังจากนั้น ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนินการตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการพจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
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และกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กจิการของกลุ่มบรษัิทฯ 
อย่างครบถว้นแลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถือ
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชุม ตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดดํ้าเนินการตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทกุกรณีทัง้ที่ออกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”   
และ “งดออกเสยีง” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทีป่ระชมุ  

มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกต ั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระโดยใหม้ผีลต ัง้แต ่   

วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เป็นตน้ไป ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1.   นายประจวบ อุชชนิ  กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึ่ง)  
  เห็นดว้ย 1,108,072,953 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9886 

  ไมเ่ห็นดว้ย 70,145 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0063 

  งดออกเสยีง 55,830 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0051 
  รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

2.  นายสนุชยั คํานูณเศรษฐ ์กรรมการ  (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 
  เห็นดว้ย 1,108,016,024 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9835 

  ไมเ่ห็นดว้ย 93,728 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0085 

  งดออกเสยีง 89,176 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0080 
  รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3.  เรืออากาศเอกศริ ิเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ  (ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 
     ตอ่อกีวาระหนึง่) 

  เห็นดว้ย 1,107,982,605 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9805 
  ไมเ่ห็นดว้ย 98,809 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0089 

  งดออกเสยีง 117,514 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0106 

  รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 4.  นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทุกา กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
                                 ตอ่อกีวาระหนึง่) 
  เห็นดว้ย 1,107,922,151 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9750 

  ไมเ่ห็นดว้ย 172,920 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0156 

  งดออกเสยีง 103,857 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0094 
  รวมจํานวนเสยีง  1,108,198,928  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  5. นายชวลติ พชิาลยั กรรมการอสิระ 
  เห็นดว้ย 1,108,002,350 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9823 

  ไมเ่ห็นดว้ย 123,942 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0112 

  งดออกเสยีง 72,636 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0065 
  รวมจํานวนเสยีง 1,108,198,928 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที่ 8 
ประธานฯ แถลงว่า บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายและหลักเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการของบรษัิทฯ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารกําหนดคา่ตอบแทนมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และกระบวนการ  
ทีช่ัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามสภาวะทีเ่ป็นปัจจุบันทีส่ดุ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกจิการของบรษัิทฯ     
โดยการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการไดพ้จิารณาเชือ่มโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การสรา้งแรงจงูใจบคุลากรทีม่คีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 

พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 



 

 24 

ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชนต์อ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ และอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได ้
กบัมาตรฐานหรอืระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั   

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน
ของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การ
เปรียบเทยีบกับระดับทีป่ฏบิัตอิยูใ่นธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรทีม่ี
คุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการ
ประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ดมิทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับ
ทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี้ 

1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2556 สาํหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   
(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 
(2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,375,000 บาท  
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือ กรรมการบรษัิทย่อย

มากกวา่หนึ่งบรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สาํหรับระยะเวลานัน้ 

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

(5)  ฝ่ายบรหิารฯ ที่เป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 

ทัง้นี้ โบนัสจา่ยสาํหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่วรวมเป็นเงนิประมาณ 15.64 ลา้นบาท 
ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ของกําไร 

2.   กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย          
ในปี 2557 ดงันี้ 

2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน 
แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงทีร่อ้ยละ 75 และส่วนทีจ่่ายเมื ่อเขา้ร่วมการประชุมรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการ       
ใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่
เขา้ร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 
24,000 บาท ทัง้นี ้ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้แลว้จํานวน 4 คณะ ไดแ้ก ่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ มหีนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 

อย่างไรก็ตามในการบริหารงานในปัจจุบัน มีเรือ่งสําคัญทีบ่ริษัทต่างๆ ตอ้งให ้
ความสาํคญั 2 เรือ่ง เรือ่งแรกคอื การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีหรอื Good Corporate Governance หรอื CG และ
เรือ่งที ่2 คอื ความรับผดิชอบตอ่สงัคม หรอื Corporate Social Responsibility หรอื CSR ซึง่ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. ก็ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะสง่เสรมิและยกระดับเรือ่งดังกลา่วในบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งนอกเหนือจากเ ป็นผลดีต่อผูล้งทนุทั่วไปแลว้ ยังเป็นการเตรียมความพรอ้มใหเ้กดิ
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรือ AEC ในอนาคตอันใกลน้ี้ ดว้ย    
คณะกรรมการฯ จงึไดพ้จิารณาทีจ่ะจัดตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพิ่มขึน้อกี 1 คณะ คอื "คณะกรรมการธรรมาภบิาลและ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม" เพือ่ยกระดบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จงึไดเ้สนอขออนุมัตกํิาหนด
คา่ตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วในอตัราเดยีวกนักบัคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น  ๆที่จัดตัง้ขึน้แลว้ดว้ย  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี ่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึ่งไม่มผี ูใ้ด
ซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิ ่มเตมิ หลังจากนั้นประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมตอินุมัตกํิาหนด
คา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทั ้งหมดของผูถ้ือหุ น้ซึง่มาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90                    
ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้  
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   เห็นดว้ย 1,107,129,844 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9043 
   ไมเ่ห็นดว้ย 885,626 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0799 
   งดออกเสยีง 175,258 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0158 
    รวมจํานวนเสยีง 1,108,190,728 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที่ 9 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนอืจาก
ทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ ซึง่ผูเ้ขา้ประชมุไดส้อบถามและเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ และประธานฯ 
และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดช้ี้ แจงโดยสรปุ ดงันี ้

พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  

1. นายวศิษิฐ ์พันธุพ์ยัคฆ ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา 
ซึ่งมกีารดําเนนิงานแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงไฟฟ้า และเหมอืง นัน้ บรษัิทฯ มสีัดสว่นการถอืหุน้ในเหมอืงดว้ย
หรอืไมอ่ยา่งไร และมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ ควรมกีารประชาสมัพันธข์อ้มูลการดําเนนิงานในสว่นของเหมอืงควบคู่
ไปกบัการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าดว้ย 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ชีแ้จงวา่ มบีรษัิทรับผดิชอบการดําเนนิงานโรงไฟฟ้าและเหมอืง
แยกจากกันเป็น 2 บรษัิท คอื โรงไฟฟ้าดําเนินงานโดยบรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด (บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 40 บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 40 และบรษัิท Lao 
Holding State Enterprise ถอืหุน้รอ้ยละ 20) และเหมอืงดําเนนิงานโดยบรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากัด (บรษัิท 
ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 37.5 บรษัิท บา้นปู จํากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 
37.5 และบรษัิท Lao Holding State Enterprise ถอืหุน้รอ้ยละ 25) และรับขอ้เสนอขอผูถ้อืหุน้ในการ
ประชาสมัพันธข์อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดําเนนิงานของเหมอืง 

2. นายบวรศกัดิ ์วฒันศกัดิช์ยั ผูถ้อืหุน้ สอบถามนายสนุชยั คํานูณเศรษฐ ์ในฐานะผูว้า่การ 
กฟผ. วา่ ปัจจบุนั กฟผ. มไีฟฟ้าเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศหรอืไม่  มปีรมิาณไฟฟ้าสํารอง
เป็นจํานวนเท่าใด  ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีการเตบิโตอย่างไรในแต่ละปี และในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี
ขา้งหนา้ มแีผนงานทีจ่ะจัดหากําลงัการผลติเพิม่เตมิอกีจํานวนเทา่ใด แบง่เป็นความรับผดิชอบของ กฟผ. และ
โรงไฟฟ้า IPP อย่างไร นอกจากนีก้ารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ จะมีการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้หรือไม่อย่างไร และบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ซึง่มปีระสบการณ์ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสาแลว้ จะมโีอกาสทีจ่ะเขา้รว่มในการกอ่สรา้งดงักลา่วดว้ยหรอืไม ่ 

 ประธานฯ แจง้วา่ ปัจจบุันประเทศไทยมกํีาลังการผลติตดิตัง้ประมาณ 33,000 เมกะวัตต ์
ในปีทีผ่่านมาปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุอยู่ทีป่ระมาณ 26,500 เมกะวัตต ์และในปีนี้คาดการณ์วา่จะเตบิโตขึน้
เป็นประมาณ 27,200 เมกะวัตต ์คดิเป็นกําลังการผลติเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 5 ตอ่ ปี หรือเพิม่ขึน้ปีละประมาณ 
1,200-1,500 เมกะวตัต ์ซึง่สามารถรองรับการเตบิโตของประชากรและเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 สําหรับขอ้สอบถามเกีย่วกับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. นัน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามกับผูว้่าการ 
กฟผ. เป็นการเฉพาะ เนื่องจากการประชมุครัง้นี้เป็นการประชมุของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

3. นายบญุรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
 (1) ขอทราบเกีย่วกับกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของบริษัทฯ ทีส่ามารถกักเก็บก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์

 นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู จั้ดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชีแ้จงว่า
นอกเหนือจากกจิกรรมหลักดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ ทีส่ามารถกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์คอื การ
ดําเนนิงานดา้นป่าชมุชนภายใตโ้ครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน แลว้ บรษัิทฯ ยังมโีครงการเลีย้งสาหร่ายเพือ่
ผลติน้ํามัน โดยใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ีป่ลดปล่อยจากปล่องของโรงไฟฟ้าราชบุรีมาเลีย้งสาหร่าย      
ซึง่โครงการอยูใ่นขัน้วจัิยและพัฒนา 

 (2) จากขอ้มูลผลการดําเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ ระบกุารการจา่ยเงนิสมทบเขา้สูก่องทนุ
พัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมเป็นเงนิจํานวน 140.94 ลา้นบาทนัน้  
ผูถ้อืหุน้จงึสอบถามวา่เงนิจํานวนดงักลา่วเป็นการจา่ยเงนิจากโรงไฟฟ้าแหง่ใดบา้ง 

 นายสมนึก จนิดาทรัพย ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์ชีแ้จงว่า จํานวน
เงนิดังกลา่วเป็นการจ่ายเงนิจากโรงไฟฟ้าของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุี จํากัด สว่นโรงไฟฟ้าแห่งอืน่ๆ ก็ตอ้ง
จา่ยเงนิสมทบเขา้สูก่องทนุฯ ตามทีก่ฎหมายกําหนดแตกตา่งกนัตามเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติ 

4. นายสเุมธ เลศิอดุมทรัพย ์ผูถ้อืหุน้ ขอทราบขอ้มลู กําลังการผลติในปัจจุบันของบรษัิทฯ 
และสอบถามวา่จะมโีรงไฟฟ้าที่ บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุกอ่สรา้งแลว้เสร็จและเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยเ์พิม่กําลัง
การผลติตามแผนงานอยา่งไร  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าปัจจุบันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติตามสัดสว่นการลงทุนจํานวน 
6,543 เมกะวัตต ์เป็นกําลังการผลติทีอ่ยู่ระหวา่งการพัฒนาจํานวน 1,024 เมกะวัตต ์และมเีป้าหมายตามแผน
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กลยุทธท์ีจ่ะขยายกําลังการผลติเป็น 9,700 เมกะวัตต ์ภายในปี 2566 โรงไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทุนและ
อยู่ระหวา่งการพัฒนามกํีาหนดการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยโ์ดยสรุปดงันี ้

 (1) ในปีหนา้โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ขนาดกําลังการผลติรวม 1,800 เมกะวัตต ์
จะเริม่เดนิเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที ่1 ในเดอืนมถิุนายน 2558 หน่วยที่ 2 เริม่เดนิเครื่องในเดอืนพฤศจกิายน 
2558 และหน่วยที ่3 จะเริม่เดนิเครือ่งในปี 2559  

 (2) โรงไฟฟ้าพลงัน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย จะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณชิยใ์นอกี 2-3 ปีตอ่ไป  

 (3) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บรษัิท ราชบรุเีวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ขนาด
กําลงัการผลติ 2x105 เมกะวตัต ์จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยห์น่วยที่ 1 ในปี 2557 และหน่วยที ่2 ในปี 2558  

 (4) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั ขนาดกําลงัการผลติ 
122 เมกะวตัต ์จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2559  

ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอืน่ต่อทีป่ระชุมอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
มารว่มประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 17.00 น. 

อนึง่ หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มีผูถ้ ือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่เขา้ร่วมการประชุม
เพิม่ขึน้เป็นระยะๆ และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏวา่จํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้เป็น 
871 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 944 ราย รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,815 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,109,548,195 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.5206 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 
 

 

 
                                 ลงชื่อ .................................... ประธานทีป่ระชมุ 

                                                                     (นายครุุจติ นาครทรรพ)  
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................... 
          (นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ) 
               เลขานุการบรษัิท 

ครุุจติ นาครทรรพ 

บญุทวิา ดา่นศมสถติ 
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