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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 
ของ 

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

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิด์บอลรูม ชัน้ 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมนีายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ ประธานกรรมการของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน  513 ราย และ
โดยการรับมอบฉันทะ จํานวน 725 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,238 รายนับจํานวนหุน้ได ้1,006,994,658 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 69.4479 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ขอ้ 32 ทีกํ่าหนดองคป์ระชมุการประชมุผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,450 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า
บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสมหมาย ภษูณชาคร เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ทีจ่ดบนัทกึและจัดทํารายงานการ
ประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
เพือ่รว่มใหข้อ้มลูและชีแ้จงรายละเอยีดตา่งๆ ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้ 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสทุัศน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
กลัน่กรองการลงทนุ  

2. นายชวลติ   พชิาลยั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. เรอือากาศเอกศริเิดช   จลุเปมะ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและ

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
5. นายวฑิรูย ์ กลุเจรญิวรัิตน ์ กรรมการ  ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและ 

กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 
6. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
7. นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ กรรมการอสิระ และกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดคา่ตอบแทน 
8. นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ กรรมการกลั่ นกรองการลงทุ น และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9. นายธราพงษ์ วทิติศานต ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นายประพนธ ์ กติจัินทโรภาส กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล และ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

11. นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
12. นายรัตนชยั นามวงศ ์ กรรมการ กรรมการกลัน่กรองการลงทนุ และกรรมการ

ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 
13. นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1 
2. นายภาสกร ดงัสมัคร รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2  
3. นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
4. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์

ทําหนา้ทีก่รรมการผูจั้ดการ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
5. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร  
6. นายบญุชยั  จรัญวรพรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1  
7. นายรฦก  สตัยาภรณ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2 
8. นายธรีะศกัดิ ์ ประกายบญุทว ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
9. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ 

10. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
ทําหนา้ทีร่องกรรมการผูจั้ดการ                               
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 

11. นายนวพล ดษิเสถยีร ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 
12. นางสพัุตรา ทองกาญจน ์ ผูอํ้านวยการฝ่ายกํากบัและวเิคราะหบ์ญัช ี
13. นายสมหมาย ภษูณชาคร ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส สํานักงานเลขานุการบรษัิท และ

เลขานุการบรษัิท 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักจิ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายเขมจติ ชุม่วฒันะ บรษัิท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

หลังจากนัน้บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ
ระเบยีบวาระการประชมุ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสํิาหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน
ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดส่งรายละเอยีดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอก
กลา่วนัดประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี คอื  

กรณีที ่1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ  หากมผีูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองท่านใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขึน้เพือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ จะรับ
บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดังกล่าว และถอืว่าผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองทีไ่ม่ไดย้กมอืในทีป่ระชุมมมีติ
อนุมัตติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิทัง้นี ้ วธิกีารดังกลา่วเป็นวธิปีฏบิัตสํิาหรับการลงคะแนนใน
เรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเวน้ระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
ซึง่ประธานฯ แจง้ว่าจะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบัตรลงคะแนน
เสยีงจากผูถ้ือหุน้ทุกรายที่เขา้ประชุม และการออกเสยีงทุกกรณีทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง 
รวมทัง้ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีที ่2 : กรณีที่ผูถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหม้าประชุมแทน  บรษัิทฯ ไดจั้ดทําหนังสอืมอบ
ฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กําหนดขึน้ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทีผู่ถ้อื
หุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทีผู่รั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ  แบบ ข. เป็นแบบ
ทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรือ่งอยา่งไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อื
หุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  
โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขึน้เองก็ได ้
ตามความเหมาะสมโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ได ้
กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย  แตอ่ย่างไรก็ตามผูรั้บมอบฉันทะเพยีงราย
เดยีวเทา่นัน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามทีก่ล่าว
แลว้ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ไว ้
แลว้ บรษัิทฯ ไดบ้นัทกึการออกเสยีงตามนัน้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ในตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็นมติ
ทีป่ระชมุ 

ในสว่นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้
ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลักฐานเทา่นัน้ ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย ์แหง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมคีะแนนเสยีง
เท่ากับจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน
เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนน
เป็นบางสว่นได ้สําหรับมตทิีป่ระชมุ ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ยกเวน้ ระเบยีบวาระที ่6 ทีเ่ป็นการพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ เป็นมตขิองทีป่ระชมุ โดยนับบัตร
ลงคะแนนที่ผูถ้ ือหุน้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด  
พ.ศ. 2535 และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

ทัง้นี้ รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปตามที่ปรากฏในสิง่ที ่
สง่มาดว้ย 6 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสยีงนั้น ในขัน้แรกบรษัิทฯ จะบันทกึ
คะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้ีม่าลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแต่ละระเบยีบวาระเป็น“เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมด
ก่อน  ขัน้ต่อไปเมือ่มขีอ้มูลจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทีร่ะบุความประสงคข์องผูม้อบไวช้ัดเจน  
เจา้หนา้ทีจ่ะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็น
ดว้ย” ทีบ่ันทกึไว ้และขัน้สดุทา้ยเมือ่มกีารลงมต ิในทีป่ระชมุ  จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก
เสยีง” ทีผู่เ้ขา้ประชมุยกมอืและ สง่บัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีม่าหักออกอกี  จนในทีส่ดุจะไดค้ะแนนเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระแบ่งเป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่ประธานฯ จะไดแ้จง้ผล
การนับคะแนนเสยีงตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 
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ในการประชมุครัง้นี้บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีป่รกึษากฎหมาย  เป็นคนกลางเพือ่ทําหนา้ทีด่แูล
ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการ
ร่วมตรวจสอบในเรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วม
ประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมไ่ดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง วธิกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงสอดคลอ้งตรง
กับขอ้บังคับบรษัิทฯ และทีป่ระธานที่ประชุมแจง้ ตลอดจนดูแลใหม้กีารเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทีเ่ขา้
ประชมุ และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิีป่ระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน  

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนินการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชุม 
และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ปิดรับการเสนอเรือ่งระหว่างวันที ่1 
กันยายน 2558 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2558 เป็นเวลารวม 4 เดอืน ซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางระบบ
ขา่วอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และเพือ่ใหก้าร
ปฏบิัตมิคีวามโปร่งใสและเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนด
หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอเรื่อง ซึง่ประกอบดว้ยการกําหนดคุณสมบัตขิองผูม้สีทิธเิสนอเรื่อง  
เรือ่งทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ คุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอรม์และ
ช่องทางที่ใชใ้นการเสนอเรื่อง ตลอดจนขัน้ตอนในการพิจารณา ทั ้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทฯ  
ไดป้ระกาศเชญิชวนดงักลา่วแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งหรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ   

หลังจากนั้นประธานฯ ไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได  ้จัดส่งให ้
ผูถ้อืหุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ เป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558  
  เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ทีจั่ด
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึง่มีจํานวน 20 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที่ 8 ถงึหนา้ที่ 27 ของ
หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ  
ไดช้ีแ้จงโดยสรปุดงันี ้

1. นายสชุาต ิกัมพลกัญจนา ผูถ้อืหุน้กลา่วชมเชยในการทีบ่รษัิทฯ มกีารชีแ้จงเรือ่งการงด
แจกของชํารว่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 และเห็นดว้ย เนือ่งจาก
ของชํารว่ยทีไ่ดรั้บในบางปีก็ไมส่ามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ แตม่ขีอ้คดิเห็นวา่ไมค่วรระบเุหตผุลของการทีบ่รษัิท
จะไม่แจกของชําร่วยไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุฯ ดังกล่าว เนื่องจากวัตถุประสงคใ์นการมาประชุมของผูถ้อืหุน้
ไมไ่ดจ้ะมาเพือ่รับของชําร่วยแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี ้เรือ่งดังกลา่วเป็นเพยีงการขอความร่วมมอืจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("กลต.") ซึง่ขึน้อยู่กับบริษัทจดทะเบียนที่จะแจก 
ของชํารว่ยหรอืไม ่

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่เขา้ใจในการงดแจกของชําร่วยเป็นการใหค้วาม
รว่มมอืตามคําแนะนําของ กลต. อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะรับขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวเ้พือ่พจิารณาตอ่ไป 

หลังจากนั้นประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาลงมตรัิบรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี 2558 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,007,875,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 123,989 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,007,875,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกจิการที่จะกระทํา

ตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุโดยใชส้ือ่วดีทิัศน ์ซึง่มเีนือ้หาโดยสรปุดงันี ้
ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2558 ซึง่เป็นปีที ่15 ของการ

ดําเนินกจิการมีกําไรเป็นจํานวน 3,187.87 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 2.20 บาท และเมื่อเดอืน
กันยายน 2558 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2558 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 1,595 ลา้นบาท  

ปัจจบุนับรษัิทฯ มกํีาลงัการผลติรวมทัง้ส ิน้ 6,813.55 เมกะวัตต ์(ในจํานวนนีม้โีครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา จํานวน 696.81 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลังการผลติจากโรงไฟฟ้าของบรษัิท
ยอ่ยและกําลงัการผลติตามสดัสว่นการลงทนุทีบ่รษัิทฯ เขา้รว่มทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

การดําเนนิงานในปี 2558 บรษัิทฯ เตบิโตตามกลยุทธธ์ุรกจิทีมุ่่งเนน้การลงทุนใน 4 กลุ่ม
หลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการ 
ในตา่งประเทศ และกลุม่ธรุกจิเกีย่วเนื่อง ภายใตก้ารลงทุนผ่าน 3 บรษัิทยอ่ย ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ี
จํากดั บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นรูปแบบ
การลงทุนทีม่คีวามยดืหยุ่นทัง้การลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน การซือ้
กจิการ รวมทัง้การลงทนุในกจิการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพยล์าวดว้ย ทําใหก้จิการสามารถเตบิโตและขยาย
กําลังการผลติไดอ้ย่างม่ันคงต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ท่ามกลางขอ้จํากัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้  
เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ตามแผนกลยุทธใ์หบ้รรลุเป้าหมายในการเป็นบรษัิทพลังงานครบวงจรชัน้นําในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก 

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าที่บรษัิทฯ เขา้ลงทุนสามารถก่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครื่องเชงิ
พาณชิยเ์พิม่ขึน้ คอื โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน่ของบรษัิท ราชบรุเีวอลด ์โคเจนเนอ
เรชัน่ จํากดั ชดุที ่2 ซึง่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผนในเดอืนมนีาคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล
ของบรษัิท สงขลาไบโอแมส จํากดั ไดเ้ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นเดอืนพฤศจกิายน 2558  และโครงการขนาด
ใหญ่ ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา 
หน่วยที ่1 และหน่วยที ่2 ซึง่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยไ์ดต้ามแผนในเดอืนมถิุนายน 2558 และพฤศจกิายน 
2558 ตามลําดบั  

สําหรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนาในปัจจุบัน ซึง่คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้
เสร็จและสามารถเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยไ์ดต้ามแผน ไดแ้ก ่โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา 
หน่วยที ่3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน สปป.ลาว (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นปี 
2559 และปี 2562 ตามลําดับ) รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบรษัิท  
ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยใ์นปี 2559) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
Iwaki และ Ueda ในประเทศญีปุ่่ น (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2560) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็ก บรษัิท เบกิไพร โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2562) รวมทัง้โครงการที่
อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งในประเทศออสเตรเลยีทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (Development Approval) 
จากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลยีแลว้ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector, Mt. Emerald และ โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์Collinsville ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

นอกจากนีใ้นปี 2558 RATCH China Power Limited ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทางออ้มของ
บรษัิทฯ ไดม้กีารลงนามสญัญาร่วมทนุ (Equity of Joint Venture Contract) กบั China General Nuclear 
Power Corporation และ Guangxi Investment Group Company Limited โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
10, 51 และ 39 ตามลําดับ เพือ่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีรข์นาด 2,000 เมกะวัตต ์ทางตอนใตข้อง
สาธารณรัฐประชาชนจนีและคาดวา่จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี 2564 โดยนับเป็นกา้วแรกในการขยาย
ธรุกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี และบรษัิทฯ  ยังไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามสทิธ ิ(Right Offering) 
ของบรษัิท EDL-Generation Public Company เพือ่แสดงถงึเจตนารมณ์ทีจ่ะลงทนุในธรุกจิพลังงานระยะยาว
ใน สปป.ลาว สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มหีุน้สามัญดงักลา่วเพิม่ขึน้รวมเป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 165,263,134 หุน้  

ในดา้นการลงทนุธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะขยายกําลังการ
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการกระจายการใชเ้ชือ้เพลงิหลักในการผลติกระแสไฟฟ้าอย่าง
หลากหลาย ลดการพึง่พากา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร ์ดา้นพลงังานของภาครัฐ 

ในสว่นของธุรกจิเกีย่วเนื่อง บรษัิทฯ ไดม้กีารลงทุนในดา้นธุรกจิเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าธรุกจิเหมอืงถา่นหนิ ธรุกจิบํารงุรักษาอปุกรณ์กงัหนักา๊ซโรงไฟฟ้าและธรุกจิการจัดหาเชือ้เพลงิ  

ในดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุง
ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่งอย่างเต็มประสทิธภิาพ เพือ่รักษาความ
พรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และควบคุมตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิการผลติ การใช ้
ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษัิทฯ รวมถงึการวเิคราะห์และประเมนิมูลค่าของสนิทรัพย ์
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ  
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ในดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพยีงพอของเงนิทุนและการบรหิารสภาพ
คล่อง เพือ่รองรับกลยุทธก์ารเตบิโตอย่างยั่งยนืของกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกับการบรหิารตน้ทุน
ทางการเงนิ และการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิทีสํ่าคญัใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม โดยในปี 2558 บรษัิท ทรสิ
เรทติง้ จํากัด ไดป้ระกาศปรับเพิม่อันดับเครดติองคก์รของบรษัิทฯ จากระดับ AA+ เป็น AAA ซึง่เป็นอันดับ
เครดติองคก์รสงูสดุดว้ยแนวโนม้อันดับเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ และ บรษัิทฯ ไดรั้บการคงอันดับเครดติ
องคก์รโดย บรษัิท Standard & Poor's และบรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "BBB+" และ 
"Baa1" ตามลําดับ ซึง่สะทอ้นการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัสากล  

ในดา้นการบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาขดี
ความสามารถภายในองคก์รใหม้คีวามแข็งแกรง่ เพือ่ใหพ้รอ้มรองรับ ตอบสนองกลยทุธ ์และเป้าหมายใหมข่อง
องคก์รสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนื โดยการจัดทําแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path Plan) 
และการจัดการความรูภ้ายในองคก์ร โดยมุง่เนน้การเก็บรวบรวมความรูจ้ากประสบการณ์ทีเ่ป็นความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นการพัฒนาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้า หรอื Tacit  Knowledge จากบคุลากรระดับบรหิาร  
เพือ่พัฒนาเป็นองคค์วามรูสํ้าหรับอนาคตตอ่ไป 

ในดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทฯ มุง่มั่นบรหิารกจิการตามหลักการกํากบัดแูลกจิการ
ทีด่ตีามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยคํานงึถงึสทิธแิละประโยชนร์่วมกนัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ การมี
สว่นรว่มของชมุชน การประกอบธรุกจิดว้ยหลกัคณุธรรม ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และตอ่ตา้น
การทุจรติคอรรั์ปชั่น เพือ่เป้าหมายการเตบิโต พัฒนา และดํารงธุรกจิอย่างม่ันคง ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกัน
อยา่งปกตสิขุและยั่งยนืในทกุมติ ิโดยบรษัิทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนใน 
การตอ่ตา้นการทจุรติและมเีป้าหมายทีจ่ะเขา้รับการรับรอง (Certification) ในปี 2559 

ในปี 2558 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลและการประกาศเกยีรตคิุณทีสํ่าคัญเกีย่วกับการกํากับดูแล
กจิการทีด่ ีไดแ้ก่ คณะกรรมการแห่งปี "ดเีด่น" และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจําปี 2558 Asean CG 
Scorecard ระดับ Top 50 Publicly Listed Companies in ASEAN คณุภาพการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้เต็ม 
100 ต่อเนื่องเป็นปีทีเ่จ็ด การกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ระดับ "ดเียีย่ม" สํานักงานสเีขยีว (Green 
Office) ระดบั "ดเียีย่ม" (G ทอง)  สถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน รายงาน
ความยั่งยนืดเีดน่ โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลเกีย่วกบัคณุภาพการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความปลอดภัย และบรษัิทฯ ยังคงสานตอ่กจิกรรมหลักดา้นความรับผดิชอบตอ่
สังคมและสิง่แวดลอ้มที่ดําเนินงานร่วมกับกรมป่าไม ้คือ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน อย่างเขม้แข็ง
ต่อเนื่องเป็นปีที ่8 และเป็นปีที ่3 ของระยะที ่2 (ปี 2556 - 2560) นอกจากนี้ ยังมโีครงการ@Careline 
เครอืขา่ยปันสขุ ซึง่กําหนดจัดขึน้เป็นประจําทุกปี มจีุดประสงคห์ลักเพือ่แบ่งปันองคค์วามรูใ้หแ้ก่ชมุชนและ
สงัคม ซึง่เป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชนเกีย่วกบัภัยธรรมชาต ิอกีทัง้ยังไดร้เิริม่โครงการสขุสงู
วยั สรา้งไทยแข็งแรง โดยสง่เสรมิความตอ้งการและความจําเป็นของผูส้งูอาย ุ3 เรือ่งหลัก คอื สขุภาพ สงัคม 
และความม่ันคง โดยมกํีาหนดดําเนนิการตอ่เนือ่งเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2558-2560 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายสุชาต ิกัมพลกัญจนา ผูถ้ือหุน้ สอบถามถงึรายละเอยีดของธุรกรรมในการขาย
โรงไฟฟ้าประดูเ่ฒา่ขนาด 3 เมกะวัตต ์และโรงไฟฟ้าเสาเถยีรขนาด 3.9 เมกะวัตต ์ทีจั่งหวัดสโุขทัย ตามทีไ่ด ้
มกีารลงนามในสญัญาซือ้ขายไปเมือ่วันที ่1 เมษายน 2559 และใหค้วามเห็นวา่รายละเอยีดในการซือ้ขายควร
จะบรรจใุนรายงานประจําปี 2559 

 นายรัมย ์เหราบัตย ์กรรมการผูจั้ดการใหญ่  ชีแ้จงเกีย่วกับโรงไฟฟ้าประดูเ่ฒา่และเสา
เถียรว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใชก้๊าซธรรมชาตซิ ึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากแหล่งน้ํามันดบิเป็นเชื้อเพลงิ และเมื่อ
ดําเนินการไปไดร้ะยะหนึ่ง คุณภาพของก๊าซธรรมชาตดิังกล่าวไดเ้ปลีย่นแปลงไป ซึง่ส่งผลใหเ้ครื่องจักร
อุปกรณ์ในการผลติไฟฟ้าสกึหรอ หากจะทําใหใ้ชง้านไดด้ีดังเดมิ จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนในการบํารุงรักษา
ค่อนขา้งสูง ในขณะที่บรษัิทที่เขา้มาซือ้โรงไฟฟ้าสามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับก๊าซธรรมชาตดิังกล่าวได ้
ดังนัน้ ฝ่ายบรหิารฯ จงึไดม้กีารพจิารณาอย่างรอบคอบเพือ่แกไ้ขปัญหา และไดข้อ้สรุปว่าการขายโรงไฟฟ้า
ประดู่เฒ่าและเสาเถยีรจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูข้ายและผูซ้ ือ้  ทัง้นี้ รายการซือ้ขายดังกล่าวเกดิขึน้ในช่วง
ปลายปี 2558 โดยไดม้กีารพจิารณารายละเอยีดของสญัญา และไดรั้บเงนิในชว่งตน้ปี 2559 นี้  และบรษัิทฯ  
มกํีาไรจากการขายในครัง้นีจํ้านวน 126 ลา้นบาท 

 ประธานฯ กล่าวเพิม่เตมิว่า ในการตัดสนิใจขายสนิทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ ไดทํ้า
เปรยีบเทยีบระหวา่งราคาทีจ่ะขายกบัการดแูลรักษาเครือ่งจักรแลว้เห็นวา่บรษัิทฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการขาย
มากกวา่ เพราะคณุภาพของกา๊ซธรรมชาตใินชว่งทา้ยของโครงการฯ จะลดลงมาก อกีทัง้ผูซ้ ือ้ก็มคีวามพรอ้ม
ในการลงทนุ 
  2. นายสภุทัร พลพพัิฒนพงศ ์(ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถาม ดงันี ้

1) บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น 
การทจุรติ (Collective Action Coalition: "CAC") และมเีป้าหมายวา่จะไดรั้บการรับรองเมือ่ไหร ่
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2) ผลการดําเนนิงานปี 2558 บรษัิทฯ มรีายการพเิศษจากขาดทุนอัตราแลกเปลีย่น
จํานวน 1,333 ลา้นบาท จงึขอสอบถามถงึผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 ของบรษัิทฯ และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสาวา่จะมแีนวโนม้เป็นอยา่งไร 

3) ตามทีโ่รงไฟฟ้าราชบุรเีป็นโรงไฟฟ้าหลักในการผลติไฟฟ้าของบรษัิทฯ และจะ
หมดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในชว่งปี 2568-2570 บรษัิทฯ จะทดแทนในสว่นนีอ้ยา่งไร 

4) จะมแีนวโนม้ในการจา่ยเงนิปันผลอยา่งไร 
 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ ในปี 2558 บรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนารมยใ์นการเขา้ร่วม

เป็นแนวร่วมปฎบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและคาดวา่
จะไดรั้บการรับรองในอกี 3-4 เดอืนขา้งหนา้ 

 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า เมือ่บรษัิทฯ จะลงทุนใดๆ ก็ตามจะตอ้ง
คํานงึถงึสกลุเงนิในการลงทนุ โดยจะพจิารณาการทํา Natural Hedge อยูแ่ลว้ รวมทัง้อายขุองโครงการทีจ่ะ
ลงทุนดว้ย ซึง่ในปี 2558 ทีผ่่านมาจะพบว่า ราคาน้ํามันและอัตราแลกเปลีย่นมคีวามผันผวนค่อนขา้งสงู แต่
อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนอัตราแลกเปลีย่นดังกลา่ว สว่นใหญ่ถอืเป็นรายการ Unrealized โดยยอดสะสมของ
รายการอัตราแลกเปลีย่นของบรษัิทฯ ตัง้แต่เริม่มกีารลงทุนในต่างประเทศเมือ่ปี 2554 เป็นตน้มา จะมยีอด
สทุธเิป็นกําไรอยูป่ระมาณกวา่ 800 ลา้นบาท 

3. นายชาญชยั เจยีมจตรุพัฒพร ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามและใหค้วามเห็นวา่ ไดต้ดิตามผล
การดําเนนิงานของบรษัิทฯ มาโดยตลอด และเห็นวา่จากการทีบ่รษัิทฯ ไดไ้ปลงทนุในตา่งประเทศหลายแหง่ 
บางแหง่ก็มกํีาไร แตห่ากโครงการทีผ่ลประกอบการไมด่ก็ีควรพจิารณาขาย ตัวอย่างเชน่ โครงการของบรษัิท 
ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด นัน้ ลงทุนไปแลว้คุม้ค่าหรอืไม่ ดังนัน้ ขอใหบ้รษัิทฯ รายงานผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ยไวใ้นรายงานประจําปีดว้ย 

 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 1) ธรุกจิของบรษัิทฯ มผีลกําไรมาจากกําลังการผลติภายในประเทศประมาณรอ้ยละ 

80 ซึง่ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี และกําลังการผลติส่วนทีเ่หลอืจะกระจายไปตามประเทศเพื่อนบา้น เช่น 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") หรอืบางสว่นในประเทศออสเตรเลยี 

 2)  โรงไฟฟ้าในสปป.ลาว ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสา ซึง่ใชถ้า่นหนิลกิไนต์
เป็นเชือ้เพลงิ ในปี 2558 ไดทํ้าการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยห์น่วยที ่1 และหน่วยที ่2 แลว้ สําหรับหน่วยที ่3 ได ้
เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยเ์มือ่เดอืนมนีาคม 2559 ทีผ่่านมา และคาดการณ์วา่ ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหง
สาจะสามารถเดนิเครือ่งและสรา้งผลกําไรไดค้รบตามแผน 

 3) สําหรับโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยี ซึง่บรษัิทฯ มโีรงไฟฟ้าจํานวน 6 แห่ง 
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิและมสีัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ("PPA") จํานวน 3 แห่ง 
และอกี 3 แหง่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึง่มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 2 แหง่ และอกี 1 แหง่เป็นการขาย
ไฟฟ้าในราคาตลาด โดยรอ้ยละ 80 ของรายไดใ้นประเทศออสเตรเลยีจะมาจากโรงไฟฟ้าทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ และมสีัญญาซือ้ขายไฟฟ้ามารองรับ แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันที่ค่อนขา้งสูง
ภายในประเทศออสเตรเลยี รวมทัง้ตน้ทนุทางการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึทําใหผ้ลการดําเนนิงานของบรษัิท 
ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัดยังคงตดิลบอยู่ ซึง่ฝ่ายบรหิารฯ ไดเ้ริม่จัดทําแผนปรับปรุงกจิการ รวมทัง้
แผนการปรับปรุงดา้นตน้ทุนการเงนิ ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ และคาดว่าภายใน 2-3 ปีขา้งหนา้ 
แนวโนม้ผลประกอบการจะดขีึน้ ประกอบกับนโยบายจากการประชมุ The United nations Climate Change 
Conference of the Parties ("COP 21") เรือ่งภาวะโลกรอ้น ทีทํ่าใหป้ระเทศออสเตรเลยีมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย
ดา้นพลงังานทดแทนทีช่ดัเจนขึน้ จงึทําใหเ้ป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะทําใหผ้ลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ดขีึน้ดว้ย 

4. นายไกรฤกษ์ โพธอิภญิาณวสิทุธิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
1) ขอทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีรใ์นประเทศจนีรวมถงึผลตอบแทน

โครงการและความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
2) Project Finance ของโครงการระยะยาวของบรษัิทฯ ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามี

ระยะเวลากีปี่ และหาก Project Finance ไมค่รบตามอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า บรษัิทฯ จะปิดความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ทีม่แีนวโนม้ขาขึน้อยา่งไร 

3) ในฐานะทีบ่รษัิทฯ มผีูถ้อืหุน้ใหญเ่ป็นรัฐวสิาหกจิจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งไร 
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 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 1. เมือ่เดอืนธันวาคม 2558 บรษัิทฯ โดย RATCH China Power Limited ไดเ้ขา้ทํา

การรว่มทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงันวิเคลยีร ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 10  
 สําหรับความเป็นมาของโครงการฯ จะพบว่าเรือ่งพลังงานนวิเคลยีรไ์ดม้กีารศกึษามา

ยาวนานรว่ม 10 ปี ทัง้ภาครัฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ("กฟผ.") โดยไดไ้ปทําการศกึษาอบรม
ในต่างประเทศ ซึง่รวมถงึสาธารณรัฐประชาชนจนีดว้ย และในปี 2558 ผูร้่วมทุนไดแ้ก่ China General 
Nuclear Power Corporation ("CGN")  ซึง่เป็น 1 ใน 3 บรษัิทยักษ์ใหญ่ทีดํ่าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดใ้หโ้อกาสบริษัทฯ ในการเขา้ร่วมลงทุน ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ  
ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าโครงการนี้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยไดพ้จิารณาเงื่อนไขต่างๆ 
เขา้เกณฑก์ารลงทุนทีกํ่าหนดไวแ้ละมผีลตอบแทนโครงการฯ ทีด่ ีและจากการที ่CGN ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของโครงการฯ เป็นรัฐวสิาหกจิในสาธารณรัฐประชาชนจนี จงึทําใหโ้ครงการฯ นี้มคีวามมั่นคงและเชือ่ถอืได ้ 
ซึง่โครงการดังกล่าวไดดํ้าเนินการอยู่ในระยะที่ 2 และมีที่ตัง้โครงการฯ อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยจะขายไฟฟ้าภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก โดยโครงการฯ ในระยะที่ 1  
ไดเ้ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ปเรยีบรอ้ยแลว้ สําหรับโครงการฯ ในระยะที ่2 จะใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 5 
ปี จงึถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองบรษัิทฯ รวมทัง้ภาครัฐ สถาบันการศกึษา กฟผ. และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะ
ไดม้โีอกาสในการรว่มศกึษาและนําความรูท้ีไ่ดม้าใชพั้ฒนาประเทศในอนาคตตอ่ไป 

 2. บรษัิทฯ ไดทํ้า Project Finance โดยใหค้รอบคลมุอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และ
สําหรับความเสีย่งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาที่จะใชแ้นวทางการบรหิารเงนิแบบ 
Natural Hedge คอื การใชเ้งนิกูแ้ละรายไดเ้ป็นเงนิสกลุเดยีวกนั 

 ประธานฯ ชีแ้จงคําตอบในขอ้ที่ 3 ว่า ตามที่บรษัิทฯ มีรัฐวสิาหกจิเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ ่ 
ในมุมมองของการลงทุนต่างประเทศ ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ ตัวอย่างเชน่ การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์
เป็นตน้ จากการที ่CGN ไดเ้ชญิบรษัิทฯ เขา้ร่วมทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 10 และจากการทีเ่ป็นโครงการใหญ ่โดยมี
มูลค่าเงนิลงทุนส่วนของบรษัิทฯ ประมาณ 7,500 ลา้นบาท และบรษัิทฯ มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ทีแ่ข็งแกร่ง ทําให ้
CGN ตอ้งการเป็นพันธมติรกับบรษัิทฯ ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมั่นใจไดว้า่โครงการนี้ถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองบรษัิทฯ 
ในการร่วมลงทุน เพราะมคีวามม่ันคง เนื่องจากเป็นการดําเนนิธรุกจิแบบรัฐตอ่รัฐ อกีทัง้ถอืวา่เป็นเทคโนโลยี
แบบ 3 Plus และไดม้กีารพจิารณาป้องกันกรณีศกึษาของเหตกุารณ์ทีเ่กดิกับโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ีป่ระเทศ
ญีปุ่่ นไวแ้ลว้ จงึสามารถทีจ่ะไวว้างใจได ้และทําใหบ้รษัิทฯ ไดป้ระโยชน์ในดา้นการเรยีนรู ้เพราะในอนาคต 
พลงังานนวิเคลยีรจ์ะเป็นพลงังานทีสํ่าคญั เนือ่งจาก Fossil ทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้านัน้มจํีากดั 

5. นายสุพัฒน์ พรหมสอาด ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ตามที่โรงไฟฟ้าราชบุรีจะหมดอายุ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในปี 2570 นัน้ จะตอ้งทิง้โรงไฟฟ้าไปเลยหรอืไม ่และไดช้ําระหนีใ้นสญัญาเงนิกูห้มดหรอื
ยัง และม ีGrace Period ในชว่งทีบ่รษัิทฯ ชําระหนีห้มดแลว้แตอ่ายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ายังเหลอือยู ่ซึง่จะทํา
ใหบ้รษัิทฯ มผีลกําไรเป็นจํานวนมากหรอืไม ่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงในภาพรวมว่า โรงไฟฟ้าทีจั่งหวัดราชบุรทีีใ่กลจ้ะหมดอายุสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าในอกีประมาณ 10 ปี คอืโรงไฟฟ้าราชบุร ีซึง่สถานะของ Project Finance ในชว่งปลายอายุของ
โรงไฟฟ้าจะไม่มภีาระทางการเงนิ ซึง่ก็เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และเมือ่โรงไฟฟ้าหมด
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้นัน้ในมุมมองดา้นทรัพยากร ถือว่ายังสามารถใชง้านไดต้่อ แต่ก็จะตอ้งขึน้อยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลดว้ยว่าจะดําเนนิการกับโรงไฟฟ้าทีห่มดอายุของสัญญาแลว้แต่ยังมปีระสทิธภิาพในการ
เดนิเครือ่งอยูอ่ยา่งไร 

 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงเรือ่งหนี้สนิว่า หากพจิารณางบการเงนิโดยดู
ในสว่นของอัตราสว่นหนีส้นิตอ่ความสามารถในการหาเงนิสด (Net Debt to EBITDA) อยูท่ีป่ระมาณ 1 เทา่ 
และโรงไฟฟ้าราชบรุไีดช้ําระหนีห้มดแลว้ตัง้แตปี่ 2557 

6. นางสมุณฑา วฒันสนิธุ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้ 
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ลงทุนนั้นเป็นลักษณะใด  

ตดิตัง้บนหลงัคาหรอืเป็น Solar Farm และทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นแบบเชา่หรอืเป็นทีด่นิของบรษัิทฯ  
2) ขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้รว่มโครงการสขุสงูวยั สรา้งไทยแข็งแรง ของบรษัิทฯ ดว้ย 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ ทีด่นิของโครงการ Solar Farm สว่นใหญเ่ป็นทีด่นิ

ของบรษัิทฯ และสําหรับโครงการสขุสงูวัย สรา้งไทยแข็งแรง นัน้ เป็นโครงการทีเ่พิง่เริม่ดําเนนิการในปี 2558 
และเนื่องดว้ยทีต่ัง้สํานักงานของบรษัิทฯ อยู่ในจังหวัดนนทบุร ีดังนัน้ กจิกรรมต่างๆ จะเนน้ในพืน้ทีจั่งหวัด
นนทบรุ ีและมคีวามยนิดทีีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มกจิกรรมกบับรษัิทฯ 
 หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่าในระเบยีบวาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นเรือ่ง
เสนอทีป่ระชมุเพือ่รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของ
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  
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ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 
ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนของบรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2558 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คอื นายวัยวัฒน์ กอสมาน
ชยักจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6333 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2558 ทีไ่ด ้
จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายฐติพิงศ ์โสภณอดุมพร ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
1) ในเอกสารงบการเงนิประจําปี 2558 หนา้ 15 ในสว่นของเงนิปันผลรับในงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เห็นว่าเงนิปันผลรับหายไปครึง่หนึง่ จงึขอทราบว่า เป็นเพราะเหตุใด บรษัิทย่อยจงึจ่ายเงนิปันผล
ใหก้บับรษัิทฯ ลดลง และจะมเีหตกุารณ์เชน่นีอ้กีหรอืไม ่

2)   ขนาดตวัอกัษรในงบการเงนิประจําปี 2558 เล็กเกนิไป ขอใหป้รับปรงุใหช้ดัเจนขึน้ 
 รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงเรือ่งงบการเงนิวา่ ในปี 2557 มรีายการพเิศษ

ในการซือ้โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีแ้ละไดทํ้าการควบรวมกจิการกับโรงไฟฟ้าราชบุร ีโดยมกีระบวนการการคนื
ทนุโดยการจา่ยเงนิปันผล ดงันัน้ จงึสง่ผลใหใ้นปี 2557 บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิปันผลพเิศษดังกลา่ว เมือ่หากเทยีบ
กบัปี 2558 ซึง่มรีายการรับเงนิปันผลปกต ิจงึทําใหด้เูสมอืนวา่ไดรั้บเงนิปันผลนอ้ยลง 

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

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุของบรษิทัฯ สิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,007,922,007 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 798,035 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,007,923,007 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2558 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 กําหนดว่า บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมจํีานวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมติ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใน
อัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย
และเงนิทนุสํารองอืน่ๆ อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นว่า ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 3,187.87 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เท่ากับ 2.20 บาท และบรษัิทฯ มี
กระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ 
แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไร ประจําปี 2558 และการ
จา่ยเงนิปันผล ดงันี ้  

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

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 
2.27 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้จํานวน  3,292 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 103.25 ของกําไรตามงบ
การเงนิรวม และเนื่องจากบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
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จํานวน 1,595 ลา้นบาท เมือ่วันที ่16 กันยายน 2558 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุน้ละ 1.17 บาท 
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายจํานวน 1,697 ลา้นบาท ซึง่มกํีาหนดจะจ่ายเงนิปันผลในวันพุธที ่27 เมษายน 2559 โดยมี
ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล        ปี 2558           ปี 2557 

กําไร (ลา้นบาท) 3,187.87 6,279.03 

จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 

เงนิปันผลจา่ย (บาทตอ่หุน้) 2.27 2.27 

เงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 3,292 3,292 

อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร 103.25 % 52.42 % 

เงนิปันผลทีจ่า่ยในอตัรา 1.17 บาทตอ่หุน้ในงวดนีจ้ะจา่ยจากกําไรสะสมสว่นที ่เสยีภาษีเงนิได ้
นติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดา ผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืไดต้ามอตัรา
ทีก่ลา่วขา้งตน้   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ 
และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายบญุรืน่ จางบัว ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ปี 2558 บรษัิทฯ มผีลกําไรจํานวน 3,188 ลา้นบาท 
มอีัตราเงนิปันผลต่อกําไรเท่ากับ 103% ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลกําไรในปี 2557 ซึง่มจํีานวน 6,279 ลา้นบาท  
มอีัตราเงนิปันผลตอ่กําไรเทา่กบั 52% จะพบวา่กําไรลดลงประมาณครึง่หนึง่ แตเ่หตใุดรอ้ยละอัตราเงนิปันผล
ตอ่กําไรจงึสงูถงึ 103%  
 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า กําไรจากผลประกอบการที่เป็นรายการปกต ิ
ของปี 2558 เทยีบกับปี 2557 จะเห็นวา่กําไรปี 2558 จะดกีวา่ปี 2557 เล็กนอ้ย เพราะฉะนัน้ในแงข่องกระแส
เงนิสด ทีนํ่ามาจา่ยปันผล ไมไ่ดม้ผีลกระทบแตอ่ยา่งใด บรษัิทฯ จงึมนีโยบายจา่ยปันผลในอตัราเดมิซึง่เทา่กบั
ปี 2557 ซึง่หากนําไปคํานวณกบักําไรสําหรับปีทีร่วมทกุรายการแลว้ ตวัเลขจงึออกมาที ่103% 
 ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า นโยบายของบรษัิทฯ จะจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40  
ซึง่เมือ่ดงูบการเงนิประจําปี 2557 จะมกํีาไรจากรายการพเิศษ ประมาณ 800 ลา้นบาท จากการซือ้โรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจี้ จงึทําใหใ้นปี 2557 มกํีาไรจํานวน 6,279 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2558 ไม่มกํีาไรจากรายการ
พเิศษ แตม่รีายการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่เป็นเพยีงการบนัทกึขาดทนุทางบญัชเีทา่นัน้ ไมไ่ดก้ระทบ
ตอ่กระแสเงนิสด ซึง่จะเห็นวา่หากใชกํ้าไรเป็นหลัก โดยจ่ายปันผลในอัตราเดมิทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 จะทําให ้
เงนิปันผลลดลง และไม่เป็นธรรมแกผู่ถ้อืหุน้  ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัรา 2.27 บาทตอ่หุน้ซึง่เทา่กบัปีกอ่น 

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมตอินุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ นําเสนอ โดยไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนือ่งจากทนุสํารองตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั ้งสิ้นเท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว้ ตามมติ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้สนอต่อทีป่ระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปีและการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2558 
โดยไมจ่ดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ (เนือ่งจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอด
สะสมรวมท ัง้ส ิน้เป็นจาํนวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) 
ตามทีป่ระธานฯ ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย  1,008,729,053 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นดว้ย 7,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

งดออกเสยีง 25,989 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,736,253 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
  ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีอง
บรษัิทฯ ทุกปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้ง บรษัิท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ี
จํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2558 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ย ประจําปี 2559 โดยในปีทีผ่่านมา บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั มผีลงานดา้นการตรวจสอบ 
การจัดทํารายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทีมงานมีความเขา้ใจใน
ภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะ
ขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่เพิม่ระบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึบัญชใีหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
การบัญชทีีรั่บรองทั่วไป รวมทัง้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิท
ย่อย ตลอดจนเขา้ชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส 
นอกจากนี้ ยังไดม้กีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานบัญชทีีจ่ะมกีารประกาศใชใ้นอนาคตใหก้ับบุคลากร
ของบรษัิทดว้ย  

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท  
เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตัง้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
6333) หรอืนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4068) หรอืนายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย ์
(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 4195) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2559 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็น
ผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่ว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได  ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้อบบัญช ี
รับอนุญาตอืน่ของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
มาปฏบิัตงิานแทนได ้ โดยกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2559 เป็นเงนิจํานวน 
810,000 บาท โดยไมม่คีา่บรกิารอืน่ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วมจํีานวนเทา่กบัคา่สอบบญัชปีระจําปี 2558 

ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2559 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากดั บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
คอรป์อเรชัน่ จํากดั บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั และบรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 
จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ดว้ย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2559 ทีจ่ะไดรั้บจาก
บรษัิทฯ รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ยทัง้ 7 บรษัิทดงักลา่ว จะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 
2,103,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท)  

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวจะเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย เป็นปีที่สาม ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์ทีใ่หบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยจั์ดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ี(Auditor Rotation) 
หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท
มาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิตอ่กนั บรษัิทสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหมท่ีส่งักดัสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกับ
ผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได ้

ผู ส้อบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได เ้สียกับบริษัทฯ 
/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่วในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การ
ปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ในรอบปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษัิทฯ ไดม้กีารจา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สํานักงานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบัญชสีังกัด สําหรับการเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจํานวนเงนิ 
2,350,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย Out-of-pocket จํานวน 30,000 บาท) ซึง่บรษัิทฯ ยังไมไ่ดบ้ันทกึรายการจ่าย
คา่ตอบแทนดังกลา่วในรอบปีทีผ่่านมา และการรับบรกิารงานดังกลา่วไมเ่ป็นสาระสําคัญทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีจ่ะทําใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี 

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

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีมในการสอบ
บญัชตีามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,006,138,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7482 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,539,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2518 

งดออกเสยีง 86,935 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,677,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000



 

 19

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ แถลงว่า ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด

ค่าตอบแทนของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดบัความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การเปรยีบเทยีบกบัระดับทีป่ฏบิัตอิยู่
ในธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบคุลากรทีม่คีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชนต์อ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอ
ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑเ์ดมิทีเ่คย
ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบไดก้ับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ในกลุ่มธุรกจิ
ประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้
1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2558 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   

(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 
(2) ประธานฯบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,375,000 บาท  
(3) ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ยมากกวา่หนึง่บรษัิท ให ้

ไดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 
(4) โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รอ้ยละ 75 ขึน้ไป 
จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่รษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน้ๆ  สว่นกรรมการที่
เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
ทัง้นี ้โบนัสจา่ยสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่ว รวมเป็นเงนิประมาณ 16.74 ลา้นบาท  

2. กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2559 ดงันี ้
2.1 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายเดอืน แบง่เป็น สว่นทีจ่า่ยคงที่

รอ้ยละ 75 และส่วนทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานฯใหไ้ดรั้บในอัตรา 50,000 บาท 
และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่เขา้ร่วมการประชมุ 
โดยประธานฯใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 24,000 บาท ทัง้นี ้
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่มีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และประธานฯ  
ไดช้ีแ้จงโดยสรปุดงันี ้

1. นางสาวสุมณฑา วัฒนสนิธุ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้น 
เท่ากันกับปี 2558 ที่ผ่านมาหรือไม่ และจากการที่ผลการดําเนินงานปี 2558 มีผลกําไรลดลง จึงขอให ้
คณะกรรมการฯ พจิารณาปรับลดค่าตอบแทนลง เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกัน และแนะนําใหทํ้าตาราง
เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการ เพือ่ความชดัเจน เชน่เดยีวกับคา่สอบบัญช ีและขอใหป้รับปรุงตัวอักษรใน
หนังสอืเชญิประชมุใหม้คีวามชดัเจน และอา่นงา่ยขึน้กวา่เดมิ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขออนุมัตนัิน้ใชอ้ัตราเดยีวกันกับปี 
2558 ทีผ่่านมา และสําหรับผลกําไรทีดู่เสมอืนว่าลดลงนัน้มาจากรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่
ไมใ่ชจ่ากผลการดําเนนิงาน แตม่าจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น ดังนัน้ จงึเห็นวา่ขอ้เสนอทีข่ออนุมัติ
มคีวามสอดคลอ้งกันระหว่างการจ่ายเงนิปันผลใหก้ับผูถ้อืหุน้และค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดมิเท่ากับปี
กอ่น และกลา่วรับขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ เพือ่นําไปดําเนนิการปรับปรงุตอ่ไป 

 หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาลงมตอินุมัตกํิาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซ ึง่มาประชมุ เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
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มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ย

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 1,007,303,266 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8558 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,354,241 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1342 

งดออกเสยีง 99,889 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0100 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,757,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและการลดจาํนวนกรรมการ 
ประธานฯ แถลงวา่ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุสามัญ

ประจําปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกันวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนที่
อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้
เขา้มาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด”้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบดว้ย นายรัมย ์เหราบัตย ์กรรมการ นายสธุน บญุประสงค ์
กรรมการ นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒน์กลุ กรรมการอสิระ นายธราพงษ์ วทิติศานตก์รรมการอสิระ และตําแหน่ง
กรรมการทีว่า่งลงเนือ่งจากนายครุุจติ นาครทรรพ กรรมการ ไดข้อลาออกจากตําแหน่งกรรมการกอ่นครบวาระ
เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2558 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คณุวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและ
สามารถช่วยพัฒนาบรษัิทฯได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในช่วงที่ผ่านมาสําหรับ
กรรมการรายเดมิทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนึง่ และสําหรับกรรมการอสิระนัน้         
ไดพ้จิารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้ ดังทีไ่ดเ้สนอผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัด
ประชมุแลว้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระแลว้ 
จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทีป่ระชุม
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงันี ้

1. นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ  
    (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
2. นายสธุน  บญุประสงค ์ กรรมการ  
    (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
3. นายวรีะศกัดิ ์ พึง่รัศม ี  กรรมการอสิระ  
    (แทนนางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ) 
ทัง้นี้ ลําดับที ่(1)-(2) ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่ออกีวาระหนึง่และการเลอืกตัง้กรรมการ

แทนผูท้ีอ่อกตามวาระใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เป็นตน้ไป  
เพือ่ยกระดบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัหลักเกณฑ์

โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR)) ประจําปี 2559 ทีกํ่าหนดใหค้ณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการไมเ่กนิ 12 
คน ซึง่คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาคณุสมบัตขิองกรรมการของบรษัิทฯ ทัง้คณะซึง่มคีวามรู ้ ความสามารถ 
ความเชีย่วชาญ และทักษะทีจํ่าเป็นครอบคลมุตอ่การดําเนนิธรุกจิตามกลยทุธข์องบรษัิทฯ แลว้  

ผู ถ้ือหุ น้ สมคว รพิจ า รณาอ นุ มัติลด จํ านวนกร รมการของบริ ษัทฯ  จาก จํ านวน  
15 คน เหลอืจํานวน 13 คน โดยไม่มกีารเลอืกตัง้บุคคลใดเขา้ดํารงตําแหน่งแทนนายธราพงษ์ วทิติศานต ์
กรรมการอสิระ และตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่นายคุรุจิต นาครทรรพ ไดล้าออกจากตําแหน่ง
กรรมการ ทัง้นี ้กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทฯ ยังคงเป็นไปตามเดมิ 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มูลเดยีวกนักบัทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ
แลว้ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ไดแ้จง้
ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อรับการเลือกตัง้เป็น
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กรรมการของบรษัิทฯ ว่า ไม่มีผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ที่เป็น
กรรมการในบรษัิททีม่กีารประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิทฯ 
 มีเพียงการเป็นกรรมการในบรษัิทในเครือของบรษัิทฯ กล่าวคอื นายรัมย์ เหราบัตย์ เป็นประธานฯบรษัิท  
ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากัด และบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี 
คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 

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

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยใหม้ผีล
ต ัง้แตว่นัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เป็นตน้ไป และอนุมตัลิดจํานวนกรรมการ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. การเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.1   นายรมัย ์เหราบตัย ์ กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่)  

เห็นดว้ย 1,006,680,138 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8006 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,011,546 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1994 

งดออกเสยีง 93,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,691,684 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

1.2   นายสธุน บญุประสงค ์กรรมการ  (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 1,006,597,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7924 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,093,946 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2076 

งดออกเสยีง 93,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,691,684 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

1.3   นายวรีะศกัดิ ์พึง่รศัม ีกรรมการอสิระ (แทนนางสาวรตันา ตรพีพิฒันก์ลุ) 

เห็นดว้ย 1,006,614,138 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7944 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,074,246 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2056 

งดออกเสยีง 96,859 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 1,008,688,384 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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2.   ลดจาํนวนกรรมการของบรษิทัฯ จากจาํนวน 15 คน เหลอืจาํนวน 13 คน 

เห็นดว้ย 966,852,885 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9940 

ไมเ่ห็นดว้ย 58,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0060 

งดออกเสยีง 41,874,058 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 966,911,185 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนอืจาก

ทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ ซึง่ผูเ้ขา้ประชมุไดส้อบถามและเสนอแนะเรือ่งต่างๆ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดช้ีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายประจวบ อชุชนิ ผูถ้อืหุน้ ใหข้อ้สงัเกตและสอบถาม ดงันี ้
1)   จากผลประกอบการปี 2558 นี ้หากไมร่วมขาดทนุอัตราแลกเปลีย่น ผลกําไรทีไ่ด ้

ถอืวา่ลดลงจากปี 2557 เล็กนอ้ย แตข่อฝากประเด็นทีสํ่าคัญ คอื จากการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ทีผ่่านมา
ของบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทฯ ควรจะมกํีาไรจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 3,000 ลา้นบาท และจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสา ซึง่มกีารเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย ์หน่วยที ่1 และหน่วยที ่2 บรษัิทฯ ควรจะมกํีาไร
อกีประมาณ 2,000 ลา้นบาท ดงันัน้ คาดวา่กําไรน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 5,000 ลา้นบาท 

2)   โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยี และโครงการโรงไฟฟ้าอืน่ๆ ขอให ้
เสนอแยกในรายละเอยีดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยแยกเป็นกําไรของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่ เพือ่จะไดเ้ห็น
ผลประกอบการทีช่ัดเจน เนื่องจากรายงานงบการเงนิทีส่ง่มาใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ไดม้กีารแยกผลประกอบการของ
บรษัิทย่อยใหเ้ห็นอย่างชัดเจน เพื่อที่ผูถ้ ือหุน้จะไดเ้ห็นแนวโนม้การลงทุนของบรษัิทฯ ในอนาคต รวมถงึ
สามารถใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุผลการดําเนนิงานใหด้ขี ึน้ 

 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์กลา่ววา่ ในแง่ของ Portfolio รอ้ยละ 85 
ของรายไดข้องบรษัิทฯ จะมาจากโรงไฟฟ้าราชบุร ีสําหรับโครงการในประเทศออสเตรเลยี บรษัิทฯ จะไดรั้บ 
Contribution ประมาณรอ้ยละ 6 และเนือ่งจากโครงสรา้งการลงทนุของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด บรษัิทฯ จะไดรั้บผลตอบแทนในลักษณะเงนิสดจ่ายกลับมา  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารฯ ไดม้แีผน
ปรับปรุงกจิการของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด คอื จะมกีารปรับปรุงโครงสรา้งทางการเงนิ 
โดยการแปลงหนี้กลับมาเป็นทุน เพื่อจะปรับงบแสดงฐานะการเงนิใหม่ ที่จะไม่ใหม้ีผลกระทบกับบรษัิทฯ  
ซึง่การดําเนนิการแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

 (1) การปรับปรงุโครงสรา้งทางการเงนิ 
 (2) การปรับปรุงโครงสรา้งบริหารจัดการ เพื่อลดตน้ทุนทางดา้นการเดินเครื่อง 

บํารงุรักษา ลดตน้ทนุทางดา้นการบรหิารโครงการใหม่ๆ  
 (3) การเจรจาสญัญาเดนิเครือ่งและบํารุงรักษาโดยการหาผูรั้บเหมารายใหม ่ซึง่ขณะนี้

อยู่ในกระบวนการของการทดสอบตลาด (Market Testing) วา่ ผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ มมีาตรฐานดา้นราคา
อยา่งไร ซึง่ขณะนีดํ้าเนนิการใกลจ้ะแลว้เสร็จ 

แผนการทัง้ 3 ขัน้ตอน คาดวา่จะเสร็จภายในปีนี ้ 
สําหรับในปี 2559 บรษัิทฯ จะมีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าราชบุรี ประมาณ 3,000 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา คาดว่าจะมรีายไดต้ามทีป่ระมาณการไว ้สําหรับบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่หากทกุอย่างเป็นไปตามแผน จะทําใหผ้ลประกอบการไม่ตดิลบ แตสํ่าหรับกระแสเงนิสดที่
กลับมาทีผู่ล้งทุน ก็ยังคงเป็นไปตามประมาณการ ชึง่สําหรับ ผลประกอบการของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี  
คอรป์อเรชัน่ จํากดั ใหพ้จิารณาที ่EBITDA เป็นหลกั เนือ่งจากโครงสรา้งการเขา้ไปลงทนุวางไวเ้ชน่นัน้ 

ประธานฯ ชีแ้จง ผลการดําเนนิงานในภาพรวมของบรษัิทฯ โดยในปี 2559 จะมโีรงไฟฟ้าที่
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าหงสา เครื่องที่ 3 อีกทั ้งยังมีโครงการที่กําลังพัฒนา  
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ 
ในประเทศญีปุ่่ น รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลังนวิเคลยีร ์ในสาธารณรัฐประชาชนจนี และหากทุกโครงการฯ 
สามารถดําเนนิการไดต้ามแผนทีว่างไว ้จะสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่กลบัมายังบรษัิทฯ ได ้

ทั ้งนี้ ไดแ้สวงหาโอกาสในโครงการอื่นๆ ร่วมดว้ย  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทน
ภายในประเทศ หรอืตลาดตา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน อยา่งไรก็ตาม การดําเนนิโครงการตา่งๆ จนแลว้เสร็จ
ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 4-5 ปี ในการกอ่สรา้ง จนกระทั่งเริม่มรีายได ้ซึง่บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเพือ่ใหเ้กดิความ
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ยั่งยืนและม่ันคงในธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะระมัดระวังดา้นการบริหารความเสี่ยงต่างๆ และบริษัทฯ  
มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขม้แข็ง ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างรอบดา้นในโครงการตา่งๆ ทีจ่ะ
เขา้รว่มลงทนุ เพือ่เป็นการดแูลผลประโยชนใ์หแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งเต็มความสามารถ 

2. นายไกรฤกษ์ โพธอิภญิาณวสิทุธิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
1)   โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย เป็นโครงการลักษณะใด จะมน้ํีา

เพยีงพอในการผลติไฟฟ้าหรอืไม ่
2)   ในปี 2558 ทีผ่่านมา บรษัิท โซลารต์า้ จํากดั ไดม้กีารจัดหาอปุกรณ์ Mainboard 

DC เพือ่ทดแทนของเดมินัน้ โดยบรษัิท โซลารต์า้ จํากดัไดดํ้าเนนิการผลติเอง จงึขอทราบรายละเอยีดของ
อปุกรณ์ทีผ่ลติดงักลา่ว 

3)   ตามทีบ่รษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั มผีลการดําเนนิงานขาดทนุ แต่
เหตใุดฝ่ายบรหิารฯ ยังขออนุมัตเิพือ่ไปดําเนนิการลงทนุโครงการแหง่ใหม ่รวมทัง้จัดหาผูรั้บเหมาเพือ่ลงทนุเพิม่ 

 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 1 ชีแ้จงว่า ความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ปัจจุบันอยู่ทีร่อ้ยละ 44 ซึง่ใกลเ้คยีงกับแผนทีว่างไว ้โครงการมอีา่งเก็บ
น้ําจํานวน 3 แห่ง และมอีุโมงคเ์พือ่เพิม่กําลังการผลติ และแหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าคอื แม่น้ําเซกอง  
ซึง่เป็นสาขาของแมน้ํ่าโขง และคาดวา่จะสามารถเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผนในปี 2562 

 ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารองคก์ร ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
โซลารต์า้ ประสบความสําเร็จในการจัดทําอุปกรณ์ Mainboard DC เพือ่ทดแทนอุปกรณ์เดมิทีบ่กพร่อง
บอ่ยครัง้ ทําใหล้ดคา่ใชจ้่ายในการสัง่ซือ้ Spare Part จากผูผ้ลติในประเทศเยอรมนไีด ้และสามารถเปลีย่น
ทดแทนอปุกรณ์ทีบ่กพรอ่งไดท้ันท ี  

ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิวา่ บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด มรีายไดร้อ้ยละ 90 
มาจากโรงไฟฟ้าทีม่สีัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ดังนัน้ ถงึแมป้ระเทศออสเตรเลยีจะมกีารเปลีย่นแปลงไม่วา่จะเป็น
ดา้นนโยบายหรอืเศรษฐกจิ ก็จะไม่สง่ผลกระทบกบัโรงไฟฟ้า ดังนัน้ สําหรับรายไดอ้กีรอ้ยละ 10 อยูใ่นตลาด 
Power Pool ซึง่ทีผ่่านมา 1-2 ปีนัน้ไดรั้บผลกระทบเนื่องจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลยีมกีาร
เปลีย่นแปลงนโยบายดา้นพลังงาน ทําใหร้าคาซือ้ขายไฟฟ้าในตลาด Power Pool ลดลง และในดา้น
โครงสรา้งการเงนิ จากการทีบ่รษัิทฯ ลงทนุในรูปของเงนิใหกู้แ้ละไดรั้บดอกเบีย้กลับมา ทําใหก้ารพจิารณางบ
การเงนิของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด จะตอ้งดใูนภาพของงบการเงนิรวม แตเ่หตผุลทีข่อ
อนุมัตเิพื่อลงทุนใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ดา้นไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียดา้นพลังงานหมุนเวียนมี
แผนงานทีช่ัดเจนขึน้ โดยบรษัิทฯ ไดรั้บใบอนุญาตใหดํ้าเนนิโครงการแลว้ 3 แห่ง และขณะนี้มผีูล้งทุนจาก
ประเทศไทยใหค้วามสนใจในธรุกจิดา้นพลงังานทดแทนในประเทศออสเตรเลยีเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม ในรอบปี 
2558 ทีผ่่านมาคณะกรรมการฯ และฝ่ายบรหิารฯ ไดพ้จิารณาเกีย่วกับโครงการในประเทศออสเตรเลยี
คอ่นขา้งมาก เนือ่งจากความผันผวนของโครงการฯ และจะไดต้ดิตามผลการดําเนนิการอยา่งใกลช้ดิในปี 2559 ตอ่ไป 

3. นายบุญรืน่ จางบัว ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นว่า เรือ่งของชําร่วยสําหรับแจกผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุวา่ หากบรษัิทฯ มกํีาไรก็ควรจะแบง่ไปชว่ย SME หรอื OTOP ในลักษณะของการอดุหนุนสนิคา้ชมุชน
ในชนบท เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ ตามนโยบายของรัฐบาล ดงันัน้ ขอใหพ้จิารณาเรือ่งการแจกของชํารว่ย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ย 

 ประธานฯ กลา่วรับขอ้เสนอแนะเรือ่งของชํารว่ยไปพจิารณา 
4. นายฤทธชิยั หยบิเจรญิพร ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

1)  ตามทีโ่รงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา หน่วยที่ 3 และโรงไฟฟ้า SPP ระบบ 
Cogeneration ของบรษัิท ผลติไฟฟ้านวนคร จํากดั จะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2559 นี ้ขอสอบถามวา่ 
จะทําใหบ้รษัิทฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณเทา่ไหรจ่ากปี 2558 

2) ปัจจุบันธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทยมกีารแข่งขันสูง ทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งแสวงหา
การลงทนุในตา่งประเทศรว่มดว้ย ดงันัน้ขอสอบถามวา่ อตัราในการทํากําไรมคีวามแตกตา่งกนัหรอืไม ่อยา่งไร  

3)  นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ไดม้กีารพจิารณาโครงการประเภทใดไวบ้า้ง 
ผลตอบแทนในการลงทนุเป็นอยา่งไร สถานการณ์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นตา่งประเทศยังคง
เหมือนเดมิหรือไม่ และบรษัิทฯ ยังคงพจิารณาการลงทุนในโครงการที่มีค่าความพรอ้มจ่าย (Availability 
Payment) ทีจ่ะไดเ้ทา่เดมิหรอืไม ่อยา่งไร 

 ประธานฯ ชีแ้จงดงันี ้
 1) การคาดการณ์รายไดข้องโรงไฟฟ้าทีย่ังไมเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิยนั์น้ ยังไม่สามารถ

ประมาณการได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ยังมภีาระผูกพันกับการเดนิเครือ่ง และบํารุงรักษาเครือ่งจักรเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามแผนดว้ย 

 2) ภาพรวมของการลงทนุ บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลงทนุในโครงการทีม่สีัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าทีแ่น่นอน เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งการความมั่นคง และสามารถบรหิารจัดการดา้นความเสีย่งไดม้ากกวา่ 
อยา่งไรก็ตาม โครงการในประเทศออสเตรเลยี ทีบ่รษัิทฯ ลงทุนจะเป็นในรูปแบบ Portfolio โดยมโีรงไฟฟ้าใน
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สดัสว่นรอ้ยละ 10 เป็นการองิคา่ไฟฟ้าจากราคาตลาด ซึง่ราคาไมแ่น่นอน หากพจิารณาในดา้นการลงทนุก็จะมี
ความเสีย่งดา้นการเงนิและอืน่ๆ ซึง่จะตอ้งบรหิารจัดการดา้นความเสีย่ง และในขณะเดยีวกันก็พจิารณาถงึ
โอกาสตา่งๆ บรษัิทฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการแขง่ขันไวด้ว้ยแลว้ เชน่ ใน สปป.ลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมาร์ ประเทศอนิโดนีเซยี หรือประเทศออสเตรเลยีก็ตาม รวมทัง้ประเทศญีปุ่่ น และประเทศจีน ซึง่ถา้
พจิารณาแลว้พบว่าโครงการใดมคีวามเสีย่งมากก็จะไม่พจิารณาทีจ่ะดําเนินการต่อ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดใ้หท้ี่
ปรกึษาจากภายนอกมาร่วมในการพจิารณาดว้ยเพือ่ความรอบคอบและระมัดระวังในการลงทนุ โดยจะพยายาม
ดแูลเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้ใหด้ทีีส่ดุ  

5. นายธนประเสรฐิ ภมรไพโรจน ์ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นเรือ่งการแจกของชําร่วยใหผู้ถ้อืหุน้
วา่ ตามทีต่ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขอความร่วมมอืงดแจกของชําร่วย เพือ่ไม่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
ใหค้วามสําคัญกับของชําร่วยมากกว่าเรือ่งผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุน้บางรายทําการแตกหุน้
ยอ่ยๆ เพือ่มารับของชําร่วยนัน้ ซึง่ตนเขา้ใจในประเด็นนี้ แตเ่ห็นวา่ตามทีบ่รษัิทฯ ไดทํ้ากจิกรรม CSR ใหก้ับ
ชมุชนต่างๆ อาจชว่ยเหลอืชมุชนโดยการสนับสนุนสนิคา้จากชาวบา้นในชมุชนนัน้ๆ ถอืว่าเป็นการชว่ยเหลอื
สงัคม จงึขอฝากคณะกรรมการฯ ใหพ้จิารณาในประเด็นนีต้ามความเหมาะสมดว้ย 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้สําหรับคําแนะนําเรื่องของชําร่วย ทัง้นี้จะขอรับทุก
ความเห็นไปพจิารณาดําเนนิการตอ่ไป 

ไม่มผีูเ้สนอเรื่องอืน่ต่อทีป่ระชุมอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
มารว่มประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 16.20 น. 

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มีผูถ้ือหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมการประชุม
เพิม่ขึน้เป็นระยะๆ และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏวา่จํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้เป็น 
623 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 771 ราย รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,394 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,010,086,143 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.6611 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 
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