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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 

ของ 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบรุีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

------------ 

 ประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล พลาซา 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนประธานที่ประชุม   

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 215 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 
จํานวน 504 ราย รวมทั้งหมดเปนจํานวน 719 ราย นับจํานวนหุนได 1,176,490,896 หุน คิดเปนรอยละ 81.42 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดองคประชุมการประชุมผูถือหุน 
ประกอบดวย ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนางบุญทิวา ดานศมสถิต 
ผูจัดการสวนอาวุโส สวนงานเลขานุการคณะกรรมการ ของบริษัทฯ เปนเลขานุการที่ประชุมทําหนาที่จดบันทึกการ
ประชุม  

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ที่เขารวมในการ
ประชุม ประกอบดวย 

1) นายวีระวัฒน ชลายน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2) นายสุชาติ   ธาดาธํารงเวช กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) นายอารีพงศ ภูชอุม กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 

4) นายจุลสิงห วสันตสิงห กรรมการ 

5) นายไกรสีห กรรณสูต กรรมการ 

6) นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการ  และ 
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 

7) นายณรงค สีตสุวรรณ กรรมการ 

8) นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ 

9) นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ 

สําหรับกรรมการที่มีภารกิจอ่ืนไมสามารถเขารวมประชุมได คือ นายพละ สุขเวช นายสุจริต ปจฉิมนันท และ นายวิโรจน 
คลังบุญครอง   

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามนิติ จํากัด  และฝายบริหารทุกคนของบริษัทฯ ก็ไดเขารวมในการประชุมดวย  

หลังจากนั้นประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 
เพ่ือใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยแบงการลงคะแนนเสียงเปน 2 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 : กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง  ประธานฯ จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ 
โดยจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองทานใด ไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอ่ืน หรืองด
ออกเสียง ใหยกมือข้ึน และหากมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองทานใดยกมือไมเห็นดวยหรือมีความเห็นเปนประการอ่ืน
หรืองดออกเสียง  เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพ่ือลงมติดังกลาว  และถือวาผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองที่ไมไดยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

กรณีที่ 2 : กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน  บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคากําหนด และตามแบบมอบฉันทะดังกลาว ผูถือหุนสามารถมอบใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนไดตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือจะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ       
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ผูถือหุนก็ได   โดยในการลงมติในแตละวาระตามกรณีน้ี จะถือวาผูรับมอบฉันทะไดลงมติตามที่ผูถือหุนไดระบุในหนังสือ
มอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในการลงทะเบียน เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม 

 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน  และในแตละ
วาระการประชุม  ประธานฯ จะแจงผลการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุน  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออก
เสียง เปนจํานวนเทาใด โดยบริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียงไวเปนหลักฐาน
ตอไป   

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 

 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2548 ใหกับผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ     
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  เห็นดวย  1,133,951,081  เสียง คิดเปนรอยละ 98.51 

  ไมเห็นดวย 0  เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

  งดออกเสียง 17,136,986  เสียง คิดเปนรอยละ 1.49 

  รวมจํานวนเสียง 1,151,088,067  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมาและกจิการที่
จะกระทําตอไปในภายหนา 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานป 2548 และกิจการที่จะกระทําตอไปใน
ภายหนาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังนี้ 

 ป 2548 เปนปที่ 6 ของการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นับตั้งแตกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 อยูในระดับที่ดี บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนิน
งานรอบ 6 เดือนแรกของป 2548  จํานวน 1.00 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 1,450 ลานบาท  

 บริษัทฯ มีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 3,995 เมกะวัตต ประกอบดวยกําลังผลิตของโรงไฟฟาราชบุรี จํานวน 3,645 
เมกะวัตต และโรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้ ซึ่งบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท ราชบุรีแกส จํากัด เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 
50 คิดเปนกําลังผลิต 350  เมกะวัตต   

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2548 ตามงบการเงินชุดกอนตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ที่ไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2549 เปนดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 ป 2548 ป 2547 เพ่ิม (ลด) (%) 

    รายไดรวม 44,837 40,416 4,421 10.94 

    รายจายรวม 38,771 33,929 4,842 14.27 

    กําไรสุทธิ 6,066 6,487 (421) (6.49) 

    กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 4.18 4.47 (0.29)  

 กรรมการผูจัดการชี้แจงวา ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมทั้งสิ้น 44,837 ลานบาท ซึ่งรายได
หลักมาจากรายไดคาขายไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด จํานวน 44,035 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2547 
(จํานวน 39,714 ลานบาท) เปนจํานวน 4,321 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.88    

 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายไดในป 2548 มีจํานวน 22,622 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งในป 2547 มีจํานวน 
21,644 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง จึงเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 978 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง  

 สําหรับคาใชจายในป 2548 (ไมรวมรายการภาษีเงินได) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,681 ลานบาท ซึ่งในป 2547 มี
จํานวน 33,892 ลานบาท จึงเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 4,789 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.13 
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 ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 6,066 ลานบาท ซึ่งในป 2547 มีกําไรสุทธิ 
จํานวน 6,487 ลานบาท จึงลดลงเปนจํานวน 421 ลานบาท คิดเปน กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 4.18 บาท 

ในสวนฐานะทางการเงิน น้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 69,941 ลาน
บาท ซึ่งในป 2547 มีจํานวน 69,494 ลานบาท  จึงเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 447 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 0.64 
สินทรัพยรวมจําแนกไดดังนี้  

(หนวย : ลานบาท) 

 ป 2548 ป 2547 เพ่ิม (ลด) (%)

   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ 47,561 48,971 (1,410) (2.88)

   สินทรัพยหมุนเวียน 18,300 16,595 1,705 10.27

   สินทรัพยอ่ืนๆ 4,080 3,928 152 3.87

รวม 69,941 69,494 447 0.64

สําหรับหนี้สินและสวนของผูถือหุนเปรียบเทียบกับป 2547 น้ัน จําแนกไดดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

 ป 2548 ป 2547 เพ่ิม (ลด) (%)

   หนี้สินหมุนเวียน 8,943 8,908 35 0.39

   หนี้สินระยะยาว 29,508 32,118 (2,610) (8.13)

   ทุนชําระแลว 14,500 14,500 - -

   สวนเกินมูลคาหุน 1,532 1,532 - -

   กําไรสะสม 15,458 12,436 3,022 24.30

รวม 69,941 69,494 447 0.64

สําหรับงบกระแสเงินสดนั้น กรรมการผูจัดการไดรายงานสรุปแหลงที่มาของ เงินทุนและแหลงใชไปของ       
เงินทุน เปรียบเทียบกับป 2547 ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
 ป 2548 ป 2547

    แหลงที่มาของเงินทุน  

   -  จากการดําเนินงาน 8,574 5,764

    แหลงใชไปของเงินทุน  

   -  ลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ 790 124

   -  ลงทุนในกิจการรวมคา (บรษัิท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด  
              บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด และ 
               บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทรคิเซอรวิส จาํกัด) 

 
 

579 428

   -  ชําระเงินกูยมืระยะยาว 3,199 2,887

   -  จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 3,045 2,753

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเปรียบเทียบกับป 2547 เปนดังนี้ 

 ป 2548 ป 2547

    อัตรากําไรขั้นตน (%) 17.16 18.99

    อัตรากําไรสุทธิ (%) 13.53 16.05

    อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 20.24 24.39

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (%) 8.70 9.50

 ป 2548 ป 2547

    กําไรตอหุน (บาท) 4.18 4.47

    มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 21.72 19.63

    อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.22 1.44

    อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย (เทา) 2.33 2.52
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    อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.05 1.86

    กําไรสทุธิกอนภาษีเงินได ดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา และตัดจาย 
      (EBITDA) (ลานบาท) 

 
10,344 10,434

    อัตราผลตอบแทนของ EBITDA ตอสินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (%) 14.84 15.27

กรรมการผูจัดการรายงานที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด
อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด (TRIS) ที่ระดับ “AA-” เพ่ิมจากเดิมที่เคยไดรับการจัดอันดับที่ระดับ “A+”  โดยอันดับ
เครดิตดังกลาวสะทอนถึงรายไดที่สม่ําเสมอในรูปของเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทลูกที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99 
คือ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ตลอดจนนโยบายการลงทุนที่มีความระมัดระวัง และความพรอมของบริษัทฯ ในการ
เขารวมประมูลโรงไฟฟาแหงใหม  อยางไรก็ตาม จุดแข็งดังกลาวถูกลดทอนลงบางสวนจากการที่เจาหนี้ของบริษัทฯ มี
สิทธิในการรับชําระหนี้และเรียกรองสิทธิในสินทรัพยของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ดอยกวาเจาหนี้ของบริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  รวมทั้งความไมแนนอนของการแปรรูปกิจการไฟฟาในอนาคต 

ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการและฝายบริหารของบริษัทฯ  ยึดม่ันในหลักการกํากับดูแล     
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยไดกําหนดไวในวิสัยทัศนและนโยบายตางๆ มาโดยตลอด  เปนผลให
ในรอบป 2548 บริษัทฯ ไดรับการประกาศเกียรติคุณและไดรับรางวัลที่นาภาคภูมิใจ อาทิ ไดรับการประเมินการกํากับ     
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเดน” และอยูใน 10 อันดับแรกของการประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท         
จดทะเบียนไทยประจําป  2548 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005) โดยตลาด           
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และเปน 1 ใน 11 บริษัท ที่ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report ในงาน 
SET Awards 2005 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับนิตยสารการเงินธนาคาร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหงป-ดีเดน” ในการ
ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2547/48 (Board of the Year 2004/05) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการผูจัดการเสนอรายงานสรุปผลงานเดนในรอบป 2548 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวย การ
ลงทุนโครงการ และการบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ ดังนี้ 

1.   ผลงานดานการลงทุนโครงการ 

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับการผลิตไฟฟา โดยเปนการลงทุนในโครงการทั้งที่มี
อยูแลวและอยูระหวางการพัฒนาโครงการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งตรงกับธุรกิจและความเชี่ยวชาญของ
บริษัทฯ สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาและพลังงานทดแทน ตลอดจนเพื่อเพ่ิม
ทักษะใหกับบุคลากรของบริษัทฯ และแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ         
ผูรวมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ  ในรอบป 2548 มีการลงทุนในโครงการที่สําคัญ ดังนี้ 

  1.1  การลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด หรือ TECO (เพ่ิมเติม) โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 
บริษัทยอย คือ บริษัท ราชบุรีแกส จํากัด ไดเขาซื้อหุนใน TECO เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 12.5 จากเดิมที่ถือหุนอยูรอยละ 
37.5 ทําใหมีสัดสวนการถือหุนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50 หรือมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนเพ่ิมข้ึนจาก 262.5        
เมกะวัตต เปน 350 เมกะวัตต  

   สําหรับ TECO เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ขนาดกําลังผลิต 700 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มการเดินเครื่องเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 
2543 โดยผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะ
เวลา 20 ป การลงทุนเขาซื้อหุนใน TECO เพ่ิมเติม เปนการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณตามนโยบายบริษัทฯ ที่ตองการลงทุนเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟาและเพิ่มรายไดและสรางผลตอบแทน
ใหผูถือหุนไดอยางตอเน่ือง  นอกจากนี้พ้ืนที่ของ TECO ยังมีความพรอมที่จะขยายกําลังการผลิตไดอีก 700 เมกะวัตต 
ซึ่งเปนโอกาสที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาใหกับบริษัทฯ ไดในอนาคต 

  1.2  การเขารวมทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า – นํ้างึม 2  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการเขา
รวมลงทุนในโครงการโดยการเขาซื้อหุนในบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (SEAN) จาก บริษัท ช.การชาง 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 25 คิดเปนเงินลงทุนประมาณ 2,125 ลานบาท  โครงการน้ํางึม 2 เปนโครงการกอ
สรางเข่ือนและโรงไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บนลําน้ํางึมเหนืออางเก็บน้ํา
เข่ือนน้ํางึม 1 ข้ึนไป 35 กิโลเมตร โรงไฟฟามีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 615 เมกะวัตต  โดยมี SEAN เปนผูพัฒนาโครงการ 
ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. เปนเวลา 25 ป ผูถือหุนหลักของโครงการน้ํางึม 2 ประกอบดวย บริษัท 
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 28.5 รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุนรอยละ 25 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 25 และบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 12.5 สวนที่เหลืออีก  
รอยละ 9 เปนผูถือหุนเดิมที่เปนผูริเริ่มโครงการดังกลาว  คาดวาโครงการจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดใน
เดือนมกราคม 2556 
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   1.3  การเขารวมทุนจัดตั้งบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอรวิส จํากัด (CRESCO) ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดอนุมัติการเขารวมทุนกับบริษัท Chubu Electric Power (Thailand) ในสัดสวนฝายละรอยละ 50 เพ่ือจัดตั้ง
บริษัท CRESCO เพ่ือใหบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  ที่ขณะนี้อยู
ระหวางการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จํานวน 2 ชุด ขนาดกําลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต ทั้งนี้ บริษัท 
CRESCO มีทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ลานบาท และจะทยอยชําระคาหุนตามความตองการใชเงินของโครงการ 

2.   ผลงานดานการบริหารการเงินของกลุมบริษัทฯ 

  ในการบริหารการเงิน บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความเพียงพอของเงินทุนเพ่ือใชในการลงทุนในโครงการตางๆ 
และการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยไดพิจารณาวางแผนทางการเงิน จัดทํางบกระแสเงินสด  ประมาณการเงินปนผลรบั
จากบริษัทยอยและกิจการรวมคา โดยติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด  มีการทบทวนประมาณการดังกลาว  และ
แผนการใชเงินอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการจัดหาเงินทุนกรณีที่มีความตองการใชเงินทุน  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดพิจารณาและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและเครื่องมือทางการเงินอยางตอเนื่องเพ่ือลดตนทุนการ
เงินและลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

  ในรอบป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ คือ การจัดหาเงินกูใหมเพ่ือ       
ทดแทนเงินกูเดิมทั้งจํานวน (Total Refinance) ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดลงนามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน 6 ราย เพ่ือเบิกใชเงินกูใหม ประกอบดวย        
เงินกูระยะยาว (Tranche A) จํานวน 24,262 ลานบาท และเงินกูระยะสั้นเพ่ือสํารองกอนการออกหุนกู (Tranche C) 
จํานวน 10,000 ลานบาท รวมจํานวน 34,262 ลานบาท และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ไดออกและจําหนายหุนกู 
แบงเปน หุนกูอายุ 3 ป จํานวน 7,000 ลานบาท และ หุนกูอายุ 5 ป จํานวน 3,000 ลานบาท  เพ่ือทดแทนเงินกูระยะสั้น
ดังกลาว  การทํา Total Refinance ครั้งนี้มีผลใหดอกเบี้ยจายของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ในป 2548 จนถึงป 
2558 ปรับลดลงประมาณ 2,347.93 ลานบาท และลดคาธรรมเนียมตัวแทนเงินกูตางๆ ตลอดอายุสัญญาเงินกู  

  นอกจากนี้ มีการบริหารการเงินโดยการจัดสรรเงินกูยืมระหวางบริษัทในกลุมเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารกระแสเงินสด  เปนการชวยประหยัดดอกเบี้ยจายใหกับกลุมบริษัทฯ เม่ือเทียบกับการกูยืมเงินจากตลาดการเงิน 
และเพิ่มผลตอบแทนในสวนของเงินสดคงเหลือของบริษัท 

  สําหรับการบริหารความเสี่ยงน้ัน  กรรมการผูจัดการรายงานวา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและตระหนักใน
ความสําคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทําใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางมั่นคง
และตอเน่ือง มีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใชเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ชวยเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จ
ใหแกบริษัทฯ มากที่สุด  ลดโอกาสของการลมเหลวและความสูญเสียใหเหลือนอยที่สุด รวมทั้งลดความไมแนนอนใน
ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดความ
เสี่ยงขององคกร (Corporate Risk) ไว 4 ประเภท ประกอบดวย ความเสี่ยงดานการเงิน ดานการลงทุน ดานสภาพแวด
ลอมภายใน และดานสภาพแวดลอมภายนอก ในรอบป 2548 มีการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญโดยสรุปดังนี้ 

  การจัดการความเสี่ยงดานการเงิน  มีการปรับปรุงหลักเกณฑการบริหารเงินลงทุนของกลุมบริษัทฯ          
เพ่ือความคลองตัวในการบริหารทางการเงิน และการกระจายความเสี่ยง รวมทั้งสามารถนําเงินไปลงทุนไดอยางมี          
ประสิทธิภาพและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน รวมทั้งจัดใหมีมาตรการและการเตรียมการปองกันการขาดสภาพคลองของ
กลุมบริษัทฯ อาทิ การจัดหาเงินทุนโดยการกูเงินระยะสั้น การกูยืมเงินระหวางบริษัทในกลุม การจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้น (Credit Line) จากธนาคารพาณิชย เปนตน 

  การจัดการความเสี่ยงดานการลงทุน  มีการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความคุนเคยกับกฎระเบียบใน
ตางประเทศ และมีความชํานาญในการบริหารโครงการ  สําหรับการลงทุนในโครงการน้ํางึม 2 ใน สปป.ลาว เพ่ือลด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากนโยบายดานการเมือง ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาการบริหารโครงการ และ/หรือ บุคลากรของ
บริษัทเพ่ือติดตามความกาวหนาของการพัฒนาโครงการ  ทั้งน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงจากปญหาในดานตางๆ จากการ
ดําเนินการโครงการ 

  การจัดการความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมภายนอก  มีการดําเนินการเพื่อลดการตอตานจากชุมชนและผูมี
สวนไดเสียในพื้นที่โครงการ โดยการดําเนินกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ ในพื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟาราชบุรี 
สนับสนุนใหชุมชนและกลุมผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ มีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา การ
จัดตั้ง “โครงการโรงไฟฟาราชบุรีพัฒนา” เพ่ือพัฒนาชุมชนและเพื่อใหชุมชนไดมีความเขาใจในภารกิจของโรงไฟฟา และ
รวมทั้งมีการเตรียมการรวมกับทางจังหวัดราชบุรีเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือเปนคนกลางระหวางโรงไฟฟา
ราชบุรีกับชุมชนรอบโรงไฟฟา 

  นอกเหนือจากการเตรียมความพรอมในดานตางๆ แลว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรใน
ฐานะที่เปนทรัพยากรสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของบริษัทฯ และไดมีการฝกอบรมความรูในงาน ทั้งภายในและภาย
นอกบริษัทฯ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาความสามารถและการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคล รวมทั้งไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีการตั้งเปาหมายลวงหนารวมกันระหวางผูบังคับ
บัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทน ที่สามารถจูงใจและธํารงรักษาบุคลากรไวกับ
องคกร  

 สําหรับการดําเนินการในอนาคต น้ัน กรรมการผูจัดการรายงานวา บริษัทฯ ไดเตรียมการในเรื่องตางๆ ที่
สําคัญเพ่ือการขยายธุรกิจและสรางมูลคาตอบแทนผูถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้  
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 1.   งานโครงการขยายโรงไฟฟาราชบุรี  บริษัทฯ ไดเตรียมการเพื่อเขารวมประมูลโรงไฟฟาใหมสําหรับป 
2554-2558  ไวเรียบรอยแลว โดยจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการขยายโรงไฟฟา
ราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 725 เมกะวัตต ไดรับอนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) แลวตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2548  รวมทั้งจัดทําเอกสารการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางและผูผลิตเครื่องจักรโรง    
ไฟฟาแลวเสร็จ 

 2.   การศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว  มี 2 โครงการ คือ 

  2.1  โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า - นํ้างึม 3 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ 
บริษัท MDX และ บริษัท Marubeni ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา-นํ้างึม 3  เพ่ือกอสรางเขื่อนและ
โรงไฟฟาใน สปป.ลาว  บนลําน้ํางึมเหนืออางเก็บน้ําเข่ือนน้ํางึม 1 ข้ึนไป 58 กิโลเมตร โรงไฟฟามีกําลังการผลิตติดตั้ง
รวม 460  เมกะวัตต โดยมี บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว จํากัด  เปนผูพัฒนาโครงการ  ปจจุบันโครงการอยูระหวางการออก
แบบรายละเอียดโครงการ  การเจรจาราคาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. และการเจรจาสัญญาสัมปทานโครงการกับ สปป.ลาว 
  2.2  โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเซเปยน – เซน้ํานอย  บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับ 
บริษัท Korea and Lao Lenexang Power Development  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
และผูรวมทุนจาก สปป.ลาว  ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวด
ลอม  การศึกษาดานเทคนิค  รวมถึงการสํารวจที่ตั้งโครงการเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน    

 3.   การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือรองรับนโยบาย       
รัฐบาลดานการพัฒนาพลังงานทดแทนที่จะกําหนดใหผูพัฒนาโรงไฟฟาใหมจะตองมีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน 
สัดสวนไมต่ํากวารอยละ 5 ของกําลังการผลิตใหม โดยบริษัทฯ ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากชีวมวลและกาซชีวภาพ โรงไฟฟาที่ใชพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม และมีผูเขาประชุมสอบถามและ
ใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

   1.   นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุนรายยอย กลาวขอบคุณที่บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําปที่ใหขอมูลแก       
ผูถือหุนไดอยางชัดเจนครบถวนและทําใหสามารถติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี และไดสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

   1.1  กรณีที่มีขาวเผยแพรทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ อาจจะไมสามารถเขารวมประมูล       
กอสรางโรงไฟฟาใหมได  มีขอเท็จจริงอยางไร มีผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนอยางไร และบริษัทฯ ไดเตรียมการ
ไวอยางไรบาง  

    ประธานฯ ชี้แจงวา กรณีที่ เปนขาวดังกลาวเปนเพียงขอคิดเห็นของกรรมการบางทานใน       
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา (Regulator) ซึ่งยังมีความเห็นที่แตกตางกัน ขณะนี้ยังไมมีขอสรุปในเรื่อง        
ดังกลาว และโดยที่เปนเรื่องในระดับนโยบายของรัฐ จะตองมีการพิจารณาขอยุติโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติตอไป 

    กรรมการผูจัดการชี้แจงเพ่ิมเติมวา เม่ือปรากฏขาวทางสื่อมวลชนดังกลาวขึ้น บริษัทฯ ไดมี
หนังสือถึงกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา ชี้แจงวาบริษัทฯ มีความพรอมในการเขารวมการ
ประมูลกอสรางโรงไฟฟาใหม ซึ่งจะทําใหประหยัดตนทุนการผลิตไฟฟาและจะเปนผลดีตอผูใชไฟฟาและประเทศใน
ภาพรวม รวมทั้งหากไมเปดใหบริษัทในเครือของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ดวย เขารวมแขงขันในการประมูล  จะทําให
มีผูเขารวมแขงขันนอยรายโดยเฉพาะจะเปนผูลงทุนจากตางชาติเปนสวนใหญที่มีศักยภาพที่จะเขาแขงขันได นอกจาก
น้ีไดแจงใหทราบดวยวา กฟผ. ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 45 และบริษัทฯ มีผูถือหุนรายยอยจํานวนมากซึ่งจะไดรับผล
กระทบจากการไมใหบริษัทฯ เขารวมการประมูล 

   1.2  ขอทราบความคืบหนาของการเรียกคาชดเชยจาก กฟผ. สําหรับงานที่บริษัทยอย คือ บริษัท 
ราชบุรีพลังงาน จํากัด ไดดําเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทายเขื่อนชลประทาน  

    กรรมการผูจัดการชี้แจงวา เน่ืองจากโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําเปนนโยบายจากภาครัฐ 
โดยการพิจารณาของ กฟผ. รวมกับกรมชลประทาน แลว กฟผ. ไดแจงวาจะเปนผูดําเนินการโครงการเอง และจะ
พิจารณาจายเงินคาชดเชยใหแกบริษัทฯ เฉพาะในสวนที่ กฟผ. จะนําไปใชประโยชนตอไปได สําหรับเงินคาชดเชยนั้น
ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาทําความตกลงรวมกัน 

   1.3  ขอทราบวาพ้ืนที่ที่บริษัทฯ ติดตั้งกังหันลมตามโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟาดวยพลงังานลมตัง้
อยูที่ใด  ซึ่งกรรมการผูจัดการแจงวา พ้ืนที่ดังกลาวอยูในจังหวัดสงขลา 

   1.4  ขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และเจตนารมณที่จะอยูรวมกับชุมชนตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งประธานฯ แจงวา 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เขาไป
ประกอบกิจการ 
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   2.   นายสนั่น ปลั่งประยูร ผูถือหุนรายยอย แสดงการสนับสนุนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการ
โรงไฟฟาราชบุรีพัฒนาของบริษัทฯ และเสนอแนะใหบริษัทฯ เพ่ิมกิจกรรมการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองของชุมชน  

   กรรมการผูจัดการไดรับขอเสนอแนะของผูถือหุนเพ่ือพิจารณาดําเนินการ ตอไป และใหขอมูลเพ่ิมเติม
วา กิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนภายใตโครงการโรงไฟฟาราชบุรีพัฒนาเปนความตองการของชุมชนที่รวบรวมจากการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งโรงไฟฟาราชบุรี  นอกจากนี้บริษัทฯ ยินดีจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ
ของโรงไฟฟาราชบุรี  โดยขอใหผูถือหุนแจงความจํานงไวและบริษัทฯ จะไดทยอยจัดใหตอไป  

   ประธานฯ แจงเพ่ิมเติมวา บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องการศึกษา โดยไดมีโครงการความรวมมือ
กับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดราชบุรี มีการจัดหลักสูตรดานพลังงานและใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติเหมาะสมแลว บริษัทฯ จะพิจารณารับเขาทํางาน       
ตอไปดวย 

   3.   นายสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย แสดงการสนับสนุนกิจกรรมการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและ
การใหความสําคัญกับผลกระทบตอชุมชนของบริษัทฯ และไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจและการยอมรับใหเกิดข้ึน จากระดับทองถิ่นรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟา ไปจนถึงระดับ
ประเทศ และรวมทั้งโครงการที่บริษัทฯ จะไปรวมทุนในประเทศเพื่อนบาน เชน สปป.ลาว ดวย  นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ
ทําการประชาสัมพันธผานทางผูถือหุนไดโดยอาจพิจารณาจัดทําสื่อเพ่ิมเติมจากที่มีอยูแลว เชน วารสารผูถือหุน เพ่ือสง
ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ หรือแจงเชิญผูถือหุนเขารวมกิจกรรมการประชาสัมพันธของบริษัทฯ ในการรวม
นิทรรศการตางๆ เปนตน  

  4.   นายสันติ มณีกาญจน ผูถือหุนรายยอย สอบถามเกี่ยวกับขาวเรื่องการลดทุนจดทะเบียน  ซึ่งกรรมการ
ผูจัดการชี้แจงวา ขาวดังกลาวเปนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย คือ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด เน่ืองจาก 
กฟผ. จะดําเนินการโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กทายเข่ือนชลประทานซึ่งเปนภารกิจหลักของบริษัท 
ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัทฯ จึงไดพิจารณาลดกิจกรรมของบริษัทดังกลาวลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 190 ลานบาท 
คงเหลือทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท 

   5.   นายวิชัย จิรเจริญกุล ผูถือหุนรายยอย มีความเห็นวา หนวยของกําลังการผลิตและปริมาณพลังงาน 
ไฟฟาที่จําหนายไดควรเปนหนวยเดียวกัน เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได และจากรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ แสดงวาการผลิตเพ่ิมข้ึน แตเหตุใดกําไรจึงลดลง 

   กรรมการผูจัดการชี้แจงวา หนวยของกําลังการผลิตกําหนดเปนเมกะวัตต และปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่จําหนายไดกําหนดเปนกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งมาจากกําลังการผลิต คูณดวยจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องในปน้ันๆ 

   สําหรับขอซักถามเก่ียวกับการผลิตเพ่ิมข้ึนแตกําไรกลับลดลงนั้น กรรมการผูจัดการชี้แจงวา ตาม
ลักษณะของธุรกิจผลิตไฟฟาเอกชนเชนบริษัทฯ มีการจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวไวกับ กฟผ. ซึ่งรายไดหลัก
จะมาจากคาความพรอมจาย (Availability Payment หรือ AP) ของโรงไฟฟาของบริษัทฯ  และเมื่อบริษัทฯ ไดรับการ
สั่งการจาก กฟผ. ใหเดินเครื่องโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนตามความตองการใชไฟฟา  จะทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายเชื้อเพลิงเพ่ิม
ข้ึนดวย  และการเดินเครื่องเพ่ิมข้ึนไมไดมีผลใหกําไรของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนในสัดสวนเดียวกัน  ทั้งน้ี ในป 2548 โรง       
ไฟฟาพลังความรอนเดินเครื่องประมาณรอยละ 75 เพ่ิมข้ึนจากป 2547 ที่เดินเครื่องประมาณรอยละ 60 และโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมเดินเครื่องประมาณรอยละ 83 - 86 เพ่ิมข้ึนจากป 2547 ซึ่งเดินเครื่องประมาณรอยละ 79-82และใน
การสั่งการเดินเครื่องของ กฟผ. น้ัน ไดมีการจัดลําดับตามประสิทธิภาพของโรงไฟฟา ซึ่งโรงไฟฟาราชบุรีจัดอยูใน
ลําดับตนๆ ที่ กฟผ. จะสั่งการใหเดินเครื่อง   

 นอกจากนี้ ในป 2548 บริษัทฯ ไดทําการปรับโครงการสรางหนี้ ทําใหมีคาใชจายในเรื่องดังกลาวที่ตองตัดจาย
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหกําไรของบริษัทฯ ลดลงดวย แตในระยะยาวจะเปนผลดีในการประหยัด
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ เปนจํานวนรวมประมาณ 2,300 ลานบาท  

 หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับ        
กิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาและกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนา ตามรายละเอียดที่กรรมการผูจัดการ         
รายงานขางตน  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 
ในรอบปที่ผานมา และกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนา  ตามที่ประธานฯ เสนอ  ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังน้ี 

  เห็นดวย  1,120,668,740 เสียง คิดเปนรอยละ 96.06 

  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

  งดออกเสียง 45,953,519 เสียง คิดเปนรอยละ 3.94 

  รวมจํานวนเสียง 1,166,622,259 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

กรรมการผูจัดการเสนอที่ประชุมตามที่ประธานฯ มอบหมายวา งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผานการตรวจสอบและ     
รับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 แหงบริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด) แลว   

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม และนายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุน          
รายยอย ไดสอบถามวาเหตุใดจึงมีรายการเงินปนผลคางจายจํานวนคอนขางสูง  และบริษัทฯ มีแนวทางที่จะจัดสรร
กําไรสะสมอยางไร ซึ่งกรรมการผูจัดการชี้แจงวา บริษัทฯ มีรายการเงินปนผลคางจายเนื่องจากผูถือหุนไมนําเช็คที่ได
รับเงินปนผลมาขึ้นเงินดวยสาเหตุตางๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ  นายทะเบียน (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดพยายามเชิญชวนใหผูถือหุนเลือกใชการโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ซึ่งจะชวยลดปญหาเงินปนผลคางจายลงได  สําหรับกําไรสะสมนั้น บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย คือ กอน
จายเงินปนผลจะตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนรอยละ 5 ของกําไร  และในขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีนโยบาย
จัดสรรกําไรสะสมเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกลาว 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง 
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

  เห็นดวย  1,121,259,002 เสียง คิดเปนรอยละ 96.06 

  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

  งดออกเสียง 45,953,519 เสียง คิดเปนรอยละ 3.94 

  รวมจํานวนเสียง 1,167,212,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2548 และการจายเงินปนผล 

กรรมการผูจัดการแจงที่ประชุมตามที่ประธานฯ มอบหมายวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 
116 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอย
กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ทั้งนี้  ผลการดําเนินงานประจําป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิเปนจํานวน 6,066 ลานบาท คิด
เปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 4.18 บาท และจากนโยบายของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 
40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืน ซึ่งไดแจงไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เม่ือเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกับ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นวา ผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ มีกําไร  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได  รวมทั้งไดพิจารณาถึงการลงทุนใน
โครงการตางๆ ของบริษัทฯ แลว   จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2548 และการจายเงินปนผล ดังนี้ 

1.  ทุนสํารองตามกฎหมาย :  ใหจัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไร คิดเปนเงินเทากับ 303.40 ลานบาท ซึง่ได
มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายระหวางป 2548 จํานวน 200.30 ลานบาท แลว  จึงคงเหลือทุนสํารองตามกฎหมาย
ที่ตองจัดสรรเพิ่มเติมจํานวน 103.10 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ 
รวมทั้งสิ้น 1,298.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.96 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

 2.  เงินปนผลแกผูถือหุน : ใหจัดสรรในอัตราหุนละ 2.00 บาท คิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 2,900 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 50.32 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืน ซึ่งเม่ือวันที่ 14 
กันยายน 2548 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาล
จํานวน 1,450 ลานบาท จึงคงเหลือเงินปนผลจายอีกอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,450 ลาน
บาท ซึ่งเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว จะสามารถจายเงินปนผลไดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดย
กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เมษายน 2549  

  ทั้งนี้  เงินปนผลจายประจําป 2548 ใหกําหนดวาจายจากกําไรเฉพาะสวนที่ไดรับยกเวน ไมตองนํามารวม
คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม และ นายบุญรื่น จางบัว ผูถือหุน        
รายยอย ไดเสนอความเห็นวา บริษัทฯ ควรกําหนดวันจายเงินปนผลใหเร็วข้ึน เชน อาจกําหนดจายภายใน 15 วันหลังจากได
รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซึ่งกรรมการผูจัดการชี้แจงวา บริษัทฯ จายเงินปนผลภายใน 30 วันหลังจากไดรับอนุมัติจาก             
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ที่ประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในชวงเวลานี้บริษัทฯ  ไดนําเงินไปลงทุนใน     
ตราสารทางการเงินและเงินฝากเพื่อใหเกิดผลตอบแทนเพิ่มเติม จึงเสนอขอกําหนดวันจายเงินปนผลในครั้งน้ีในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2548 เพ่ือเปนทุน
สํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลตามรายละเอียดที่กรรมการผูจัดการเสนอตอที่ประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2548  เพื่อเปนทุนสํารองตามที่
กฎหมายกําหนดและการจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

  เห็นดวย  1,153,151,587 เสียง คิดเปนรอยละ 98.79

  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00

  งดออกเสียง 14,101,100 เสียง คิดเปนรอยละ 1.21

  รวมจํานวนเสียง 1,167,252,687 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกาํหนดคาธรรมเนียมในการสอบบญัชี 

กรรมการผูจัดการแจงที่ประชุมตามที่ประธานฯ มอบหมายวา ข้ันตอนปกติในการคัดเลือกผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย กําหนดไวเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก เปนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกวดราคา  หลังจากนั้น จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ในขัน้ตอน
ที่ 2 และ 3  กอนจะนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเปนข้ันตอนสุดทาย 

สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชีในป 2549  บริษัทฯ ไมไดทําการประกวดราคาจัดหาผูสอบบัญชี เน่ืองจาก
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ที่ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2547 และ 
2548 ตอเนื่องมาเปนเวลา 2 ป มีผลงานดานการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน การประสานงานและอื่นๆ อยูในระดบัทีน่า
พอใจ ทีมงานมีความเขาใจในภาระหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน และตรวจ
สอบ มีการเสนอแนะขอพึงปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติดานการบันทึกบัญชีใหถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย และไดมีการประชุมรวมกับ   ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนประจําทุก
ไตรมาส รวมทั้งเขาชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี นอกจากนี้ 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ยังเปนบริษัทที่ใหบริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง  มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในระดับสากล และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  จึงสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2549  ตอไป  และคาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
งาน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทอ่ืนในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน ก็ยังอยูในระดับที่
เปรียบเทียบกันได  

 ทั้งนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  ไดรับแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2549 ของ
บริษัทยอย รวม 5 บริษัท คือ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด  บริษัท ราชอุดม เพาเวอร 
จํากัด  บริษัท ราชบุรีอัลลายแอนซ จํากัด  และบริษัท ราชบุรีแกส จํากัด  โดยมีคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีในป 
2549 สําหรับบริษัทยอยทั้ง 5 บริษัทดังกลาวรวมเปนเงิน 1,292,500 บาท  

 จากการพิจารณาผลงานและเหตุผลประกอบอื่นๆ ดังกลาวขางตนแลว  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจาง บริษัท ไพรซ       
วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3044) หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442) หรือ นายประสัณห เชื้อพานิช  (ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3051) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 ตอเน่ืองเปนปที่สาม  โดยกําหนดคาธรรมเนียมใน
การสอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําป 2549 เปนเงิน 478,500 บาท ประกอบดวย คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 
448,500 บาท และ คาใชจายอ่ืน 30,000 บาท  ซึ่งคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนจากป 2548 เปนจํานวน 
58,500 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.93 ตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  ปรากฏวา ไมมีผูเขา
ประชุมซักถามหรือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงเสนอให ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดที่กรรมการผูจัดการเสนอดังกลาว 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ 
แตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044) หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ          
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442) หรือ นายประสัณห  เช้ือพานิช (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051) 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 ตอเน่ืองเปนปที่สาม โดยกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2549 เปนเงิน 478,500 บาท ประกอบดวย คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 448,500 
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บาท และคาใชจายอื่น 30,000 บาท  ตามที่ประธานฯ เสนอ  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

  เห็นดวย  1,150,481,701 เสียง คิดเปนรอยละ 98.56

  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00

  งดออกเสียง 16,770,986 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44

  รวมจํานวนเสียง 1,167,252,687 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไววา  “ในการประชุมสามัญประจําป    
ทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง  
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงใหมได”  ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน      
ประจําป 2548 จะมีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด รวม 5 ทาน คือ นายไกรสีห           
กรรณสูต นายจุลสิงห วสันตสิงห นายณรงค  สีตสุวรรณ นายบุญชู ดิเรกสถาพร และนายชนินท วองกุศลกิจ 

 ประธานฯ แจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคา        
ตอบแทน ไดพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการฯ  ซึ่งรวมถึงสัดสวนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบกับ บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแลว มีความเห็นวา กรรมการทั้ง 5 ทาน เปนบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ และ
ประสบการณ ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ  ทุกทานมีความเขาใจตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเปนอยางดี รวมทั้ง
ไดอุทิศตนและทุมเทความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ  
ตลอดจนไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการอภิปรายในประเด็นสําคัญตางๆ ระหวางการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางเต็มที่ ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําดวยความระมัดระวัง  
ซื่อสัตยสุจริต และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  นอกจากนี้ยังไดปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมในฐานะ
กรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก การเปนกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดคาตอบแทน ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคเปนอยางดีดวยเชนกัน  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทาน ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีก      
วาระหนึ่ง  สําหรับนายบุญชู ดิเรกสถาพร น้ัน เปนการดํารงตําแหนงกรรมการตอเนื่องเปนวาระที่ 4 เปนกรณีพิเศษ โดยเปน
ไปตามที่ กฟผ. ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ไดเสนอชื่อ  ประกอบกับนายบุญชู ดิเรกสถาพร ซึ่งเปนหนึ่งในผูกอตั้งบริษัทฯ    
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 เปนผูมีความรูความสามารถรอบดาน โดยเฉพาะดานบัญชีและการเงิน เปนที่ยอมรับของนักลงทุน
และบุคคลในวงการตางๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมพลังงานและการเงินการธนาคาร  การแตงตั้งนายบุญชู ดิเรกสถาพร  เปน
กรรมการของบริษัทฯ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้  การแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทานดังกลาว ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
เปนตนไป โดยประวัติของกรรมการทั้ง 5 ทาน รวมทั้งสถิติการ เขารวมในการประชุมคณะกรรมการในป 2548 ปรากฏอยู
ในรายงานประจําป 2548 ของบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว   

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา ไมมีผูเขาประชุมซักถาม
หรือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามรายละเอียดขางตน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2548 เปนตนไป ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง    
ลงคะแนน ดังน้ี   

1.   นายไกรสีห  กรรณสูต 

  เห็นดวย  1,150,358,935 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55

  ไมเห็นดวย 122,766 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01

  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44

  รวมจํานวนเสียง 1,167,251,587 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
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2.   นายจุลสิงห  วสันตสิงห 

  เห็นดวย  1,150,358,935 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55

  ไมเห็นดวย 122,766 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01

  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44

  รวมจํานวนเสียง 1,167,251,587 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

3.  นายณรงค  สีตสุวรรณ 

  เห็นดวย  1,150,358,935 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55

  ไมเห็นดวย 122,766 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01

  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44

  รวมจํานวนเสียง 1,167,251,578 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

4.  นายบุญชู  ดิเรกสถาพร 
  เห็นดวย  1,150,358,346 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55
  ไมเห็นดวย 131,055 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44
  รวมจํานวนเสียง 1,167,259,287 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

5.  นายชนินท  วองกุศลกิจ 
  เห็นดวย  1,150,358,935 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55
  ไมเห็นดวย 122,766 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44
  รวมจํานวนเสียง 1,167,251,587 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แจงที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนสําหรับ        
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการกําหนดคาตอบแทนมีหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการที่          
ชัดเจน เหมาะสม เปนไปตามสภาวะที่เปนปจจุบันที่สุด และเปนประโยชนตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยการ
จายคาตอบแทนกรรมการไดพิจารณาเชื่อมโยงกับเปาหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได
รับมอบหมาย การสรางแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมและเอื้อ
ประโยชนตอความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับมาตรฐานหรือระดับที่
ปฏิบัติอยูในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน   

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของ
บริษัทฯ ไดพิจารณาตามนโยบายและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนดังกลาวแลว  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  ดังนี้ 

 1.   จัดสรรโบนัสประจําป 2548 สําหรับกรรมการบริษัทฯ    
  (1)  กรรมการบริษัทฯ ใหไดรับโบนัสทานละ 1 ลานบาท   
  (2)  ประธานกรรมการบริษัท ใหไดรับ 1.25 ลานบาท 

(3)  ชวงเวลาใดหากดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทยอย มากกวา 1 บริษัท ใหไดรับ 
โบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกวา สําหรับระยะเวลานั้น 

   (4)  โบนัสกรรมการบริษัท ใหจัดสรรตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
   (5)  ฝายบริหารที่เปนกรรมการ ใหไดรับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑขางตนดวย 
 (6)  รวมโบนัสจายเปนเงินประมาณ 13.25 ลานบาท 

 2.   กําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ในป 2549 ใหเปนไปตาม
อัตราเดิม โดยเปนอัตราที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันแลว ดังนี้ 

  2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ  ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 รอยละ 75 
จายคงที่  และสวนที่ 2 รอยละ 25 จายเมื่อเขารวมการประชุมโดยประธานกรรมการใหไดรับในอัตรา 50,000 บาท และ
กรรมการใหไดรับในอัตรา 40,000  บาท 

  2.2  คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด        
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง โดยประธานกรรมการใหไดรับในอัตรา 
30,000 บาท และกรรมการใหไดรับในอัตรา 24,000  บาท 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา ไมมีผูเขาประชุมซักถาม
หรือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด 
ขางตน  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

  เห็นดวย  1,150,490,501 เสียง คิดเปนรอยละ 98.56

  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00

  งดออกเสียง 16,769,886 เสียง คิดเปนรอยละ 1.44

  รวมจํานวนเสียง 1,167,260,387 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

 ผูเขาประชุมไดสอบถามและเสนอแนะเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 1.  ผูถือหุนรายยอยเสนอใหบริษัทฯ จัดอาหารกลางวันใหแกผูเขาประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน
ในคราวตอไป  

 2.  นายบุญรื่น จางบัว สอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับขาวที่เผยแพรทางสื่อมวลชนในการที่บริษัทฯ จะเขาซื้อหุน
ในบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) (“Glow”) ซึ่งกรรมการผูจัดการชี้แจงวา ประเด็นขาวเริ่มจากการที่มีหนังสือ
พิมพลงขาววา Glow จะขายหุนใหกับ กฟผ. และผูวาการ กฟผ. ไดใหสัมภาษณวา กฟผ. คงไมซื้อ และอาจใหบริษัท
ลูกของ กฟผ. ซื้อ จากนั้นกรรมการผูจัดการจึงไดรับการสอบถามจากนักขาวถึงเรื่องดังกลาว ซึ่งกรรมการผูจัดการไดให
ขอมูลวา บริษัทฯ มีความพรอมที่จะลงทุนเพราะมีเงินสดคงเหลือและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหออกหุนกูได
จํานวน 7,000 ลานบาท แตตอมาผูบริหารของ Glow ไดประกาศแลววาไมมีเจตนาจะขายหุนแตอยางใด 

 3.  นายณรงค มานิกพันธุ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ําที่ปลอยออกจากกระบวนการ
ผลิตของโรงไฟฟาราชบุรี  ซึ่งนายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดชี้แจงวา 
โรงไฟฟาราชบุรีไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ปลอยลงคลองบางปา โดยมีมาตรการดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของกรมชลประทานมาโดยตลอด  นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดจัดพ้ืนที่ประมาณ 300 ไร ในบริเวณ
โรงไฟฟาเปนปาชุมนํ้าตามนโยบาย Zero Discharge เพ่ือรองรับน้ําที่จะปลอยออกสูภายนอกซึ่งจะพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวตอไปดวย 

 4.  กรรมการผูจัดการแจงที่ประชุมทราบวา กรรมการผูจัดการจะพนจากตําแหนงกรรมการผูจัดการเนื่องจาก
ครบเกษียณอายุตามขอบังคับของบริษัทฯ หลังจากสิ้นสุดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 จึงขอขอบคุณ        
ผูถือหุนทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอดตั้งแตบริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการในป 2543  

 ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใหที่ประชุมพิจารณาอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลามารวม
ประชุม  และหลังจากนั้นประธานไดกลาวปดประชุมเม่ือเวลา 12.10 น. 

 อนึ่ง หลังจากเปดการประชุมแลว มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนเปนระยะๆ  และเมื่อ
ใกลเวลาปดการประชุม ปรากฏวาจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองเพิ่มข้ึนเปน 268 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 
เพ่ิมข้ึนเปน 578 ราย  รวมทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเปน 846  ราย นับจํานวนหุนได 1,190,283,772 หุน คิดเปนรอยละ 82.06 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 

 

 
 
 

ลงชื่อ 

 
 ส

.................................................  
(นายเชดิพงษ  สิริวชิช) 

 
 
ประธานที่ประชุม 

เชิดพงษ ิริวิชช
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