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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
ของ 

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

ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม 
ชั ้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์ 
เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร โดยมนีายสทุัศน ์ปัทมสริวิัฒน ์
ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
เป็นประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจํานวน 577 ราย 
และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 531 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,108 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
825,509,092 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.9317 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็น 
องคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 32 ทีกํ่าหนดองคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
ตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
หนึง่ในสามของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดซึง่มจํีานวน 1,450 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2561 และแจง้ให ้
ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสมหมาย ภูษณชาคร เลขานุการบริษัท  
ทําหนา้ทีจ่ดบนัทกึและจัดทํารายงานการประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุครบ
ทุกท่าน รวมถงึผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม  
เพือ่รว่มใหข้อ้มลูและชีแ้จงรายละเอยีดตา่งๆ ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ 
กลัน่กรองการลงทนุ 

2. นายวฑิรูย ์ กลุเจรญิวรัิตน์ กรรมการ /
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
กําหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการกล่ันกรองการลงทุน 

3. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ / ประธานกรรมการธรรมาภบิาล
และความรับผดิชอบตอ่สงัคม / กรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการกลั่นกรองการลงทนุ 

5. นายวบิลูย ์ ฤกษ์ศริะทยั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
กรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 

6. นายสมคัร เชาวภานันท์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

7. นางสาวประภา ปรูณโชติ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายประพนธ ์ กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ / กรรมการธรรมาภบิาล

และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
9. นายวรีะศกัดิ์ พึง่รัศมี กรรมการอสิระ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง

10. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภบิาลและ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

11. นางศริพิร เหลอืงนวล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
12. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ
13. นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการใหญ ่/ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1
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ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
2. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
3. นางสนุ ี รัชตมทุธา รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
4. นายรฦก สตัยาภรณ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาโครงการ 
5. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร  
6. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
7. นายธนะ บญุญสริกิลุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิไฟฟ้า 
8. นายจตพุร โสภารักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ

เกีย่วเนือ่งและธรุกจิใหม ่
9. นายสาครนิทร ์ ตงัคะวชริานนท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาโครงการ 

10. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
11. นางวดรัีตน ์ เจรญิคปุต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
12. นายบญุชยั จรัญวรพรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ทําหนา้ที ่

กรรมการผูจั้ดการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 
13. นายสมหมาย ภษูณชาคร เลขานุการบรษัิท 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.  นายไวโรจน ์ จนิดามณีพทิกัษ์ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.  นางสวนยี  เสตเสถยีร บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคนซี ่จํากดั 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระการประชมุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสํิาหรับการจัด
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทฯ  
ไดจั้ดส่งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแลว้ โดยวิธี
ลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี คอื 

กรณีที ่1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ 
หากมีผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้กมือขึ้น 
เพื่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ดังกล่าว และถือว่าผูถ้ือหุน้ 
ทีม่าประชมุดว้ยตนเองทีไ่ม่ไดย้กมอืในทีป่ระชมุมมีตอินุมัตติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุ
พิจารณาลงมติ ทัง้นี้ ว ิธีการดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับการลงคะแนนในเรื่องที่เสนอ 
ต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเวน้ระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ  
จะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบัตรลงคะแนนเสยีง
จากผูถ้ือหุน้ทุกรายที่เขา้ประชุม และการออกเสียงทุกกรณีทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสยีง รวมทัง้ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีที ่2  : กรณีที่ผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน  
บรษัิทฯ ไดจั้ดทําหนังสอืมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
กําหนดขึน้ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามที่
ผูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ  แบบ ข. เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีง
ในแต่ละเรื่องอย่างไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ 
โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะ
ขึน้เองก็ไดต้ามความเหมาะสมโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด และ
กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย 
อย่างไรก็ตาม ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านัน้ที่มีสทิธเิขา้ประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 
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ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะ 
มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ 
มาประชมุดว้ยตนเองตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใด
อย่างหนึ่งไวแ้ลว้ บริษัทฯ ไดบ้ันทึกการออกเสียงตามนั้นไว ใ้นระบบคอมพิวเตอร ์
ตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 

บริษัทฯ ไดกํ้าหนดใหใ้ชบ้ัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ โดยบัตร
ลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถงึความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะ 
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถอืวา่เป็นบตัรเสยี ไดแ้ก ่

1. บตัรลงคะแนนสําหรับวาระหนึง่ๆ ทีม่กีารทําเครือ่งหมายเกนิกวา่ 1 ชอ่ง 
2. บตัรลงคะแนนสําหรับวาระหนึง่ๆ ทีม่กีารขดู ลบ ขดีฆา่ โดย  

2.1  ไมม่ลีายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้กํากับ สําหรับกรณีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง
หรอืมอบฉันทะโดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนมาแลว้ 

2.2 ไม่มีลายมือชื่อของผูรั้บมอบฉันทะกํากับ สําหรับกรณีผูถ้ือหุน้ให ้
ผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนแทนตน 

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนที่ผูถ้ือหุน้ออกเสียงไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไวเ้ป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเวน้
ระเบียบวาระเลือกตั ้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้แตล่ะราย 
มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ
ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

สําหรับมติที่ประชุมในกรณีปกตใิหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ 
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ 

ระเบยีบวาระที ่6 การพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
จะนับบตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย 

ระเบยีบวาระที ่8 การพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองที่ประชุมตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 36 (2) (ช)  
โดยบริษัทฯ จะนับบัตรลงคะแนนที่ผูถ้ือหุน้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานเสียง 
ในการนับคะแนนดว้ย และ 

ระเบียบวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัตแิกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัต ิ
บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) โดยบรษัิทฯ  
จะนับบตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้งดออกเสยีง และบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้
อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทีป่รากฏ 
ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 
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สําหรับการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสยีงนัน้ ในขัน้แรก
บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามจํานวนหุน้ของผูท้ี่มาลงทะเบียนเขา้ประชุมในแต่ละ 
ระเบียบวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมดก่อน ขัน้ต่อไปเมื่อมีขอ้มูลจากการลงทะเบียน 
โดยการมอบฉันทะทีร่ะบุความประสงคข์องผูม้อบฉันทะไวช้ัดเจน เจา้หนา้ทีจ่ะนําคะแนนเสยีง 
“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  
ทีบ่ันทกึไว ้และขัน้สดุทา้ยเมือ่มกีารลงมตใินทีป่ระชมุ บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” 
“งดออกเสยีง” และ “บัตรเสยี” ตามทีผู่เ้ขา้ประชมุยกมอืและสง่บัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่
มาหักออกอกีจนในทีส่ดุจะไดค้ะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับคะแนนเสียง 
ตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ในการประชุมครัง้นี้บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิทที่ปรกึษากฎหมายเป็นคนกลาง 
เพือ่ทําหนา้ทีด่แูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ไม่ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสียง วธิีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงใหส้อดคลอ้งตรงกับ
ขอ้บังคับบรษัิทฯ และเป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุแจง้ ตลอดจนดแูลใหม้กีารเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิีป่ระชมุและ
ผลของการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน 

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบ
วาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ โดยได ้
เปิดรับการเสนอเรือ่งในระหวา่งวันที ่1 กนัยายน 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นเวลา
รวม 4 เดือน ซึ่งไดแ้จง้ใหผู้ ถ้ือหุ น้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเ ล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให ้
การปฏบิตัมิคีวามโปรง่ใสและเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษัิทฯ 
จงึไดกํ้าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอ ซึง่ประกอบดว้ยการกําหนดคณุสมบัติ
ของผูม้ีสทิธใินการเสนอ เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัตแิละ
ลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใชใ้นการเสนอเรื่อง ตลอดจน
ขัน้ตอนในการพจิารณา ทัง้นี้ เมือ่สิน้สุดระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกล่าวแลว้ 
ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุในระเบยีบวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคล
เพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเป็นลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 
  เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 
ทีจั่ดประชมุเมือ่วันที ่5 เมษายน 2560 ซึง่มจํีานวน 16 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที ่11 
ถงึหนา้ที ่26 ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและ 
ใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึไดเ้สนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมตขิองที่ประชุม ซึง่เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 867,094,004 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 166,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

บตัรเสยี 4,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 867,094,004 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่2 รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทาํตอ่ไปในภายหนา้ 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการ

ที่จะกระทําต่อไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยต่อที่ประชุมโดยใชส้ือ่วีดทิัศน ์ 
ซึง่มเีนือ้หาโดยสรปุดงันี ้

ผลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2560 
ซึง่เป็นปีที ่17 ของการดําเนนิกจิการมกํีาไรเป็นจํานวน 6,106.70 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้
เทา่กบั 4.21 บาท โดยเมือ่เดอืนกนัยายน 2560 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจาก
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท  
คดิเป็นเงนิจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท 

ปัจจบุันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติรวมทัง้สิน้ 7,379.13 เมกะวัตต ์(ในจํานวนนี้
มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการกอ่สรา้งและพัฒนา จํานวน 883.62 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลัง
การผลติจากโรงไฟฟ้าทัง้ของบรษัิทย่อยและจากการลงทุนที่บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนทัง้ 
ในประเทศและตา่งประเทศ 

การดําเนินงานในปี 2560 บรษัิทฯ ยังคงเตบิโตตามกลยุทธธ์ุรกจิที่มุ่งเนน้ 
การลงทนุใน 4 กลุม่หลัก คอื โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน
ทดแทนในประเทศ โครงการในตา่งประเทศ และกลุม่ธรุกจิเกีย่วเนื่อง ภายใตก้ารลงทนุผ่าน  
3 บรษัิทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด และ 
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่ม ี
ความยืดหยุ่นทัง้การลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน  
การซือ้กจิการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้การลงทนุในกจิการไฟฟ้าผ่านตลาด
หลักทรัพย์ลาวอีกด ว้ย ทําใหก้ิจการสามารถเติบโตและขยายกําลังการผลิตได ้
อย่างมั่นคงต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ท่ามกลางขอ้จํากัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  
เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ตามแผนกลยทุธใ์หบ้รรลเุป้าหมายในการเป็นบรษัิทพลังงานครบวงจรชัน้นํา 
ทีมุ่ง่เนน้การสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดดํ้าเนินงานโครงการต่างๆ  
โดยมคีวามกา้วหนา้ดงันี ้
มนีาคม 2560  เขา้รว่มทนุในโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี และสายสเีหลอืง 

(ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) โดยถอืหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 10 และมกํีาหนดแลว้
เสร็จในปี 2563 

เมษายน 2560 เข า้ ร่ วมลงทุน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลั งความร อ้นร่ วม  Riau 
ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 49 และมกํีาหนดแลว้เสร็จ
ในปี 2564 
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พฤษภาคม 2560 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บรรลุขอ้ตกลงและลงนาม
สัญญาทางการเงนิเพือ่การกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
Collinsville ในประเทศออสเตรเลยี และมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2561 

มถินุายน 2560 ลงนามสัญญาเงินกูข้องโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพร 
โคเจนเนอเรชัน่ ซึง่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด ถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 35 
และมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2562 

ตลุาคม 2560 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บรรลุขอ้ตกลงและลงนาม
สัญญาเสริมการใหบ้ริการกูค้ืนระบบเพื่อเริ่มการติดตัง้ชุดกําเนิดไฟฟ้า
เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อกูค้ืนระบบ (Black Start) ที่โรงไฟฟ้า Kemerton 
ประเทศออสเตรเลยี และมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2561 
นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนาอืน่ๆ ไดแ้ก ่

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ในประเทศออสเตรเลยี โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการ
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่จะมกํีาหนดแลว้
เสร็จในปี 2561 2562 และ 2564 ตามลําดบั 

ในดา้นการลงทุนธุรกจิประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ บรษัิทฯ  
มีเป้าหมายที่จะขยายกําลังการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายส่ง เสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับ เจตนารมณ์ 
ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการมสีว่นร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกเพือ่ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น โดยมุง่เนน้
ทีพ่ลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานชวีมวล 

ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่น บริษัทฯ แสวงหาโอกาส 
ในการพัฒนาธรุกจิเกีย่วเนื่องและธรุกจิอืน่ เพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพและการเตบิโตของธรุกจิ
ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยไดม้ีการลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา  
ธุรกิจซ่อมบํารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง ธุรกิจการลงทุน 
ในหลกัทรัพย ์และธรุกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า 

ในดา้นการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแล
บํารุงรักษาและปรับปรุงประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอปุกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่ง
อยา่งเต็มประสทิธภิาพ เพือ่รักษาความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
และควบคุมตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิการผลติ การใชป้ระโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้า 
ในกลุม่บรษัิทฯ โดยโรงไฟฟ้าหลกัของบรษัิทฯ ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีท่างภาคตะวันตกของประเทศ 
และเสรมิสรา้งความมัน่คงของระบบไฟฟ้าผา่นระบบสง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ในดา้นการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเนน้ความเพียงพอของเงินทุนและ 
การบรหิารสภาพคล่อง เพื่อรองรับกลยุทธก์ารเตบิโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้ 
ใหค้วามสําคัญกับการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิ และการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิทีสํ่าคัญ 
ใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิง่หนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิที่แข็งแกร่งและ 
การลงทุนทีร่อบคอบและระมัดระวัง ไดแ้ก่ การประกาศคงอันดับเครดติองคก์รของบรษัิทฯ  
ในปี 2560 โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด ทีร่ะดับ "AAA" ดว้ยแนวโนม้อันดับเครดติ "Stable" 
หรอื "คงที"่ การคงอนัดับเครดติองคก์รทีร่ะดับ "AAA" ดังกลา่วซึง่เป็นอนัดับเครดติองคก์รสงูสดุ 
สะทอ้นถงึสถานะผูนํ้าของบรษัิทฯ ในการเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ  
มกีระแสเงนิสดที่แน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ มผีูซ้ ือ้ไฟฟ้าที่มคีวามน่าเชือ่ถือ
ทางการเงนิ รวมถงึการมีความสัมพันธท์ีแ่ข็งแกร่งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
นอกจากนี้แนวโนม้อันดับเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ ยังคงสะทอ้นถงึความคาดหมายวา่
บรษัิทฯ จะไดรั้บกระแสเงนิสดทีแ่น่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าทีม่สีัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวและคาดว่าบริษัทฯ จะมีอัตราส่วนเงินกูร้วมต่อโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ  
อยูใ่นระดับเหมาะสมเมือ่พจิารณาจากแผนการเตบิโตและการลงทนุโดยภาพรวมของบรษัิทฯ 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดรั้บการคงอนัดับเครดติองคก์รโดยบรษัิท S&P Global Ratings และ
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บรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ ซึง่ถอืเป็น
เครดิตความน่าเชื่อถือเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ และสะทอ้นการเป็นผูนํ้า 
ในอตุสาหกรรมไฟฟ้าทีม่ฐีานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ และเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 

ในดา้นการบรหิารองคก์ร ดว้ยพลวัตของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบกับสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ดา้นบุคลากร โดยบรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามสําคัญต่อการบรหิารจัดการภายในองคก์ร
อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล กา้วทันความเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการลงทุนและ
อทิธพิลของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นผา่นอยา่งรวดเร็ว (Disruptive Technology) โดยในปี 2560 
บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ความเขม้ขน้ในการพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งอย่างรอบดา้น  
ทัง้มติดิา้นเศรษฐกจิ มติดิา้นสังคม และมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อนํามากําหนดนโยบายและ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบรหิารองคก์รใหม้คีวามสอดคลอ้งและสามารถรองรับ
กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งทันทว่งท ีและเป็นไปตามยทุธศาสตรก์ารดําเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ อาทิเช่น การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) การจัดทําระบบพัฒนาทรัพยากรบคุคลในสายอาชพี 
(Career Development and Career Path Roadmap) การสรรหาผูส้บืทอดตําแหน่งผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษัิทในเครอื เป็นตน้ 

ในส่วนของการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทฯ ยังคงยดึมั่นบนหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  
ประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ซือ่สัตย ์โปร่งใส และปฏบิัตติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทยีม โดยสะทอ้นใหเ้ห็นได ้
จากการประกาศผลการประเมนิการกํากับดแูลกจิการ (Corporate Governance Report)  
ตามโครงการสํารวจการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ประจําปี 2560 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยความร่วมมอืของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
และสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บการประเมนิทีร่ะดับ "ดเีลศิ"  
มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมเทา่กบัรอ้ยละ 93 ซึง่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบยีนโดยรวม
ทีร่อ้ยละ 80 จากจํานวนบรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ทัง้สิน้รวม 620 บรษัิท และ
ไดรั้บรางวัลรายงานความยั่งยนืดเีดน่ประจําปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) 
และตอ่เนือ่งเป็นปีที ่5 จาก CSR Club สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัไทยพัฒน ์  

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังคงสานต่อกจิกรรมดา้นการดูแลสังคมและสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทฯ ยังคงใหค้วามสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกมิติผ่านโครงการและ 
กจิกรรมตา่งๆ อาท ิโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน โครงการศกึษาการกักเก็บคารบ์อนและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โครงการพลังงานชุมชน 
โครงการ@CareLineเครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวัย สรา้งไทยแข็งแรง โครงการภุมร ี
พลังสตรี...พลังรักษ์สิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมพนักงานจติอาสา เป็นตน้ ซึง่โครงการต่างๆ 
เหล่านี้ครอบคลุมตั ้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
การสนับสนุนสง่เสรมิป่าชมุชนเพือ่รักษาแหลง่กักเก็บกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์างธรรมชาติ
และลดภาวะโลกรอ้น การสง่เสรมิคุณภาพชวีติผูส้งูวัย และการสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่เยาวชน รวมถึงการปลูกฝังใหพ้นักงานมีจิตสํานึก 
การแบง่ปันและการทํางานสาธารณประโยชนเ์พือ่ตอบแทนสงัคม 

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและ 
ใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ โดยประธานฯ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกัน
ชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายบญุชว่ย ตัง้วฒันศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) จากผลประกอบการของบรษัิทฯ ปี 2560 เปรียบเทยีบกับปี 2559 

จะพบว่ามีรายไดค้่าขายไฟลดลงประมาณ 5,000 ลา้นบาท ในขณะที่ยังคงมีผลกําไร
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ใกลเ้คียงกันที่ประมาณ 6,100 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการที่บริษัทฯ รับรูส้่วนกําไรจาก
โรงไฟฟ้าหงสาทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560  โดยในสว่นของค่าขายไฟทีล่ดลงนัน้เกดิจากรายได ้
จากสัญญาค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีทีกํ่าลังจะหมดอายุสัญญาในอกี 5-6 ปีขา้งหนา้ 
ใชห่รอืไม ่และโรงไฟฟ้าราชบรุทีีจ่ะหมดอายสุัญญาดังกลา่ว มกํีาลังผลติจํานวนกีเ่มกะวัตต ์
รวมถงึผลกระทบทีจ่ะมตีอ่บรษัิทฯ และมาตรการทีบ่รษัิทฯ จะดําเนนิการในเรือ่งนี ้

 (2) บริษัทฯ จะมีโครงการใดบา้งที่จะทําใหไ้ดกํ้าลังการผลิตเป็น 
จํานวน 10,000 เมกะวตัต ์ในอกี 5 ปีขา้งหนา้ ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้

 (3)  เ ป้าหมายของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิว เคลียร ์
Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจนี รอ้ยละ 10 เพือ่เป็นการลงทนุหรอืไม ่หรอื
มเีป้าหมายอืน่รว่มดว้ยหรอืไม ่

 (4) เงนิลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) รวมทัง้สิน้จะเท่ากับประมาณ 
100,000 ลา้นบาท โดยที่บริษัทฯ ซึ่งลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 10 จะตอ้งจัดหาเงินกู ้
เพื่อไปลงทุนอกีจํานวน 10,000 ลา้นบาทหรือไม่ และบรษัิทฯ มีนโยบายที่จะเขา้ลงทุน 
ในโครงการรถไฟฟ้าสายอืน่ๆ รว่มกบั บมจ.บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์อกีหรอืไม ่

 (5) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ที่กําลังจะครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ในปีใด และมกํีาลงัผลติเทา่ใด 

 (6) สาเหตทุีบ่รษัิทฯ ขายหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
Iwaki และ Ueda ในประเทศญีปุ่่ น 

 (7) สาเหตทุีบ่รษัิทฯ ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมการประมลูโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ภาคตะวันออกนัน้ โดยมขีา่วออกมาว่าบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการ
ซือ้ทีด่นิเพือ่เตรยีมการประมลู แตป่รากฎวา่ทีด่นิดงักลา่วเป็นพืน้ทีส่เีขยีว 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 (1) ตามที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีซ ึง่เริ่มมาตัง้แต ่

ปี 2543 นั้น ไดกํ้าหนดรายไดค้่าขายไฟในช่วงแรกไวค้่อนขา้งสูงเพื่อนํามาชดเชยกับ 
ภาระการชําระหนี้เงนิตน้และค่าดอกเบี้ย ซึง่ในปัจจุบันภาระหนี้ดังกล่าวไดห้มดลงแลว้  
จึงทําใหร้ายไดค้่าขายไฟที่กําหนดในสัญญาลดลงเช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ  
ในจังหวัดราชบรุซี ึง่มกํีาลังผลติรวมประมาณ 4,700 เมกะวัตต ์มกํีาหนดการครบอายสุัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้า ดงันี ้

ครบอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้ ปี 2563  
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นราชบรุ ี ปี 2568 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มราชบรุ ี ปี 2570  
โรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์ ปี 2576  
ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะมกํีาลังผลติรวมใหไ้ดจํ้านวน 10,000 เมกะวัตต์

ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ จะตอ้งหากําลังผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก 
จํานวน 3,500 เมกะวัตต ์โดยปัจจบุัน โรงไฟฟ้าหงสาไดเ้ขา้มาชดเชยรายไดข้องโรงไฟฟ้า
ในจังหวัดราชบุรีที่เริ่มอยู่ในช่วงรายไดล้ดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยในปี 2560  
ที่ ผ่ า น ม า  โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ห ง ส า มี กํ า ไ ร ป ร ะ ม า ณ  7 , 4 0 0  ล ้า น บ า ท  แ ล ะ บ ริ ษั ท ฯ  
รับรูส้ว่นแบ่งกําไรจากตามสัดสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ทีร่อ้ยละ 40 เป็นจํานวนประมาณ 
2,900 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายในปี 2561 ใหโ้รงไฟฟ้าหงสามคีวามพรอ้มจา่ย
มากกวา่ปีทีผ่า่นมา ซึง่จะทําใหบ้รษัิทฯ จะรับรูส้ว่นแบง่กําไรไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย 

 (2) แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 – ปี 2564 บริษัทฯ  
มโีครงการทีไ่ดบ้รรลขุอ้ตกลงแลว้จํานวนกวา่ 800 เมกะวตัต ์สรปุดงันี ้
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ปี 2561 : โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย ์Collinsville ในประเทศออสเตรเลยี คดิเป็นกําลังการผลติตามสดัสว่นทีบ่รษัิทฯ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 80 รวมจํานวน 178.4 เมกะวตัต ์

ปี 2562 : โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชั่น ขนาด
กําลังผลติตามสัดส่วนที่บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 35 จํานวน 34.7 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า 
เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน สปป.ลาว ขนาดกําลังผลติตามสัดสว่นทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 25  
อกีจํานวน 102.5 เมกะวตัต ์

ปี 2563 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสเีหลือง  
(ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) โดยบรษัิทฯ ถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 10 โดยใชเ้งนิลงทนุจํานวนประมาณ 
10,000 ลา้นบาท เทียบเท่ากําลังผลติประมาณ 191 เมกะวัตต์ ทัง้นี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การรับมอบพืน้ทีก่อ่สรา้งจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย และอาจจะทําให ้
โครงการจะตอ้งเลือ่นกําหนดแลว้เสร็จไปในปี 2564 

ปี 2564 : โครงการโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี ขนาดกําลังผลติตามสัดสว่นทีบ่รษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 10 จํานวน 360 เมกะวัตต ์
และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี ขนาดกําลังผลติตามสดัสว่น
ทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 49 จํานวน 141 เมกะวตัต ์

ทัง้นี้ ในปี 2561 นี้บริษัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายที่จะเพิ่มกําลังผลิตอีกประมาณ  
700 เมกะวัตต ์โดยขณะนี้ยังอยูร่ะหวา่งการเจรจากับพันธมติรร่วมทุน ซึง่หากมคีวามสําเร็จ
ในการดําเนนิการโครงการ บรษัิทฯ จะดําเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

 ( 3)  บ ริ ษั ท ฯ  มี เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า นิ ว เ ค ลี ย ร ์
Fangchenggang II เพือ่เป็นการลงทนุ และมนีโยบายทีจ่ะสง่วศิวกรของบรษัิทฯ ไปเรยีนรู ้
เทคโนโลยดีา้นนวิเคลยีรท์ีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่ประเทศในอนาคต ซึง่ในปัจจบุันสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีถอืวา่เป็นประเทศทีม่พัีฒนาการของโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ีด่ทีีส่ดุ โดยคาดวา่ 
ในปี 2563 สาธารณรัฐประชาชนจนีจะมโีรงไฟฟ้านวิเคลยีรร์วมประมาณ 58,000 เมกะวัตต ์และ
เพิม่ขึน้ในอกี 5 ปีถดัไปเป็น 120,000 เมกะวตัต ์

 (4) สัดสว่นของหนี้สนิตอ่ทนุของโครงการรถไฟฟ้าทัง้ 2 สาย จะเทา่กบั 70:30 
ดังนั้น เงินลงทุนโครงการรวมจํานวน 100,000 ลา้นบาท จงึตอ้งใชเ้งินลงทุนส่วนทุน 
ของผูร้่วมทุนทัง้ 3 รายรวมจํานวน 30,000 ลา้นบาท และบรษัิทฯ รับผดิชอบตามสัดสว่น
การถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 10 นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังคงมนีโยบายในการลงทุนรถไฟฟ้าสายอืน่ๆ 
ร่วมกับพันธมติรหากมผีลตอบแทนอยู่ในเกณฑท์ีน่่าพอใจ  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ก็ยังคง
ยดึนโยบายหลักในการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าโดยมุง่เนน้ในแถบภมูภิาคอาเซยีนซึง่ยังคง
มคีวามเตบิโตในการใชไ้ฟฟ้าคอ่นขา้งสงู 

 (5) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีม้กํีาลังผลติตดิตัง้จํานวน 700 เมกะวัตตแ์ละ
จะครบอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในปี 2563 

 (6) เนื่องจากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
Iwaki และ Ueda ในประเทศ ญีปุ่่ น มคีวามลา่ชา้ และโดยทีบ่รษัิทฯ ยังมแีผนการลงทนุ 
ในโครงการอืน่อกีเป็นจํานวนมาก จงึไดข้ายหุน้ของทัง้ 2 โครงการดังกลา่วและนําเงนิทีไ่ด ้
ไปใชใ้นการพัฒนาการลงทนุโครงการอืน่ตอ่ไป 

 (7) กรณีการประมูลโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะท่ี 3  
จํานวน 5,000 เมกะวัตต์น้ัน เนือ่งจากบริษัทฯ ไดทํ้าการตรวจสอบทีด่นิแลว้ พบวา่เป็นพืน้ทีส่เีขยีว 
ซึง่ถอืวา่ผดิเงือ่นไขในเอกสารการเชญิชวนรับซือ้ไฟฟ้า จงึไมไ่ดม้กีารซือ้ทีด่นิดังกลา่ว และ
เป็นสาเหตุทีบ่รษัิทฯ ไม่ไดเ้ขา้รว่มการยืน่ประมูลในครัง้นัน้ 

2. นายวโิรจน ์ทรงวฒันา สอบถามดงันี ้
 (1) บรษัิทฯ จะดําเนนิการกบัโรงไฟฟ้าราชบรุทีีกํ่าลงัจะหมดอายอุยา่งไร 
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 (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง และโครงการ
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ทีบ่รษัิทฯ ร่วมลงทนุ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 นัน้ จะใชเ้วลานานเทา่ใดจงึจะคุม้ทนุ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชี้แจงว่า สําหรับโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ซ ึง่เป็น
โรงไฟฟ้าเอกชนรุ่นแรกๆ ไดกํ้าหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพียงแค่ 20 ปี ซึง่ปกติ
โรงไฟฟ้าทั่วไปจะสามารถใชง้านเพือ่การเดนิเครือ่งไดถ้งึ 25 ปี ประกอบกบัโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
ยังมีสภาพเครื่องทีส่ามารถเดนิเครื่องต่อไดอ้กีภายหลังจากครบอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
บริษัทฯ จึงไดว้างแผนไวห้ลายแนวทาง เช่น การขายไฟฟ้าใหก้ับประเทศเมียนมา  
ซึง่มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีค่่อนขา้งสูง หรือการนําอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้
เพื่อเป็นอะไหล่สํารองสําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีไดแ้ละสําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีนั ้น  
บรษัิทฯ เล็งเห็นว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสําคัญในฝ่ังตะวันตกของประเทศ ซึง่สามารถ 
จ่ายไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันตกและภาคใตไ้ด ้ซึง่เมื่อโรงไฟฟ้าครบอายุสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าแลว้อาจจะสามารถขายไฟฟ้าใหก้ับ กฟผ.ไดใ้นราคาทีถู่กลง อย่างไรก็ตาม 
แนวทางดงักลา่วขึน้อยูก่บัการเจรจากบัภาครัฐในอนาคตตอ่ไป 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ สําหรับโรงไฟฟ้าหลักของบรษัิทฯ โดยสว่นใหญ่
อยู่ในฝ่ังตะวันตกของประเทศ บริษัทฯ ไดพ้ยายามแสวงหาโอกาสในการที่จะไม่ให ้
โรงไฟฟ้าครบอายุสัญญาซื้อขายไฟลงไปโดยไม่ดําเนินการใดๆ เนื่องจากโรงไฟฟ้า 
ในจังหวัดราชบุรีตัง้อยู่บนพื้นทีท่ีส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าใหก้ับประเทศทัง้ในภาคกลาง
และภาคใต ้โดยมคีวามเชือ่มัน่วา่ภาครัฐจะไมป่ลอ่ยใหแ้หลง่ผลติไฟฟ้าในพืน้ทีน่ีส้ญูหายไป 
ซึง่บรษัิทฯ ยังคงจะดําเนนิการพัฒนาธุรกจิผลติไฟฟ้าในแถบตะวันตกของประเทศควบคู ่
ไปกบัการลงทนุในตา่งประเทศและดําเนนิการในธรุกจิเกีย่วเนือ่งอืน่ๆ ดว้ย 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ ชีแ้จงวา่โครงการรถไฟฟ้าทัง้ 2 สาย
ใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 3 ปี 3 เดือนและจะใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 12 ปี 
สําหรับโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจนีจะใชร้ะยะเวลา
ในการคนืทนุประมาณ 10 ปี โดยโรงไฟฟ้ามอีายกุารใชง้านประมาณ 50 ปี 

3. นายนรัินดร ์จติประกอบ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1)  บรษัิทฯ มโีครงการทีจ่ะนําขยะมาผลติไฟฟ้าหรอืไม ่
 (2) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนําบริษัทย่อยในกลุ่มเขา้จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืไม ่
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 (1) ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาความคุม้ค่าการลงทุนของ

โรงไฟฟ้าขยะร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน โดยยังมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการจัดหาและ 
บรหิารจัดการขยะทีจ่ะนํามาเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 

 (2) การนําบริษัทย่อยของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและศกึษาถงึผลกระทบกับบริษัทฯ  
ซึง่คาดวา่การศกึษาจะแลว้เสร็จภายใน 1 ปีนับจากนี ้

4. นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ปัจจุบันนี้มีบริษัท 
ทีดํ่าเนนิการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก 
และมีราคาหุน้ที่ค่อนขา้งสูง ในขณะที่ราคาหุน้ของบริษัทฯ ค่อนขา้งจะคงที่หรือลดลง 
ในบางโอกาส บรษัิทฯ ไดม้ีการวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุดังกล่าวหรือไม่ และบรษัิทใหม่
ดังกล่าวถือเป็นคู่แข่งของบรษัิทฯ หรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิที่จะทําใหมู้ลค่า
ทางการตลาดของบรษัิทฯ ลดลงหรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาธุรกจิเพื่อพัฒนาในการลงทุน 
โดยคํานึงถึงมูลค่าของกิจการและผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้อย่างสมํ่าเสมอในระยะยาว  
ซึง่การพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ละแห่ง จะตอ้งใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 5 ปี  
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จงึจะแลว้เสร็จและเริม่รับรูร้ายได ้ในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามมั่นใจ
ว่าบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาโครงการลงทุนไดอ้ีกมาก  
ซึง่บรษัิทฯ ยังคงยดึมั่นในการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่เป็นธรุกจิหลักของบรษัิทฯ รวมทัง้
การกา้วสู่ธุรกจิเกีย่วเนื่อง เช่น การใหบ้รกิารรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ ไม่เคยคดิว่า
บรษัิทพลงังานอืน่เป็นคูแ่ขง่แตอ่ยา่งใด 

5. นายวโิรจน์ ทรงวัฒนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ตามทีส่ัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
ของกลุม่โรงไฟฟ้าราชบรุกํีาลังทยอยหมดอายสุญัญานัน้ บรษัิทฯ มแีนวทางทีจ่ะเสรมิกําลัง
การผลติทีจ่ะหายไปอยา่งไร และบรษัิทฯ สามารถทีจ่ะเจรจากบัภาครัฐในการสรา้งโรงไฟฟ้า
ขึน้มาทดแทนไดห้รอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ขณะนีย้ังไมม่คีวามชดัเจนจากภาครัฐในเรือ่งของมาตรการ
เสรมิความมั่นคงระบบสําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีที่จะครบอายุสัญญาในอนาคต แต่บรษัิทฯ  
มคีวามเชือ่มั่นว่าภาครัฐคงไม่ปล่อยใหกํ้าลังการผลติในพืน้ทีฝ่ั่งตะวันตกหายไปจากระบบ
อยา่งแน่นอน ดงันัน้ การดําเนนิการของบรษัิทฯ ในปัจจบุันจงึเป็นไปในรปูแบบของการเตรยีม
ความพรอ้มของโรงไฟฟ้าราชบรุ ีรวมถงึการพัฒนาโครงการใหมใ่นพืน้ทีเ่ดมิดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
การดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งรอความชดัเจนของนโยบายจากภาครัฐอกีครัง้หนึง่ 

6. นายบญุชว่ย ตัง้วัฒนศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ มแีผนดําเนนิการ
สําหรับพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าราชบุรีเมือ่ครบอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าอย่างไรเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลในปัจจบุนัจะไมม่กีารกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญอ่กีแลว้ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงวา่ เนื่องจากสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ราชบุรจีะทยอยหมดอายุสัญญาในอกี 7-10 ปีขา้งหนา้ ดังนัน้ ณ ขณะนี้จงึยังไม่สามารถให ้
คําตอบที่ชัดเจนได ้อย่างไรก็ตาม หากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตม ี
การเจริญเตบิโตเพิม่ขึน้ ส่งผลใหม้ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่มากขึน้ ภาครัฐอาจจะตอ้งม ี
การทบทวนแผนการพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับใหท้ันต่อสถานการณ์ เนื่องจาก 
การสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญจ่ะตอ้งใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 5-6 ปี 

7. นายอรุณ นริมลภารด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ในอดตีมโีรงไฟฟ้าทีห่มดอายุ
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ สามารถดําเนนิการปรับปรุงประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า และขายไฟฟ้า
ใหก้บับรษัิทอตุสาหกรรมโดยตรงหรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในอดีตที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยจะเป็นผูดู้แลเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยหากมี
โรงไฟฟ้าทีค่รบอายกุารใชง้านแลว้ จะสามารถเสนอแผนงานเพือ่ปรับปรุงหรอืสรา้งโรงไฟฟ้า
ใหม่ทดแทนในพื้นทีเ่ดมิได ้ตัวอย่างเชน่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต ้เป็นตน้  
แต่เนื่องจากการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใชเ้งนิลงทุนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารหนี้
สาธารณะของภาครัฐ จงึมนีโยบายสง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 
สําหรับตัวอยา่งของการอนุมัตใิหเ้อกชนสรา้งโรงไฟฟ้าเพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิทีค่รบอายุ
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าขนอม เนื่องจากบรเิวณดังกล่าวมีปัจจัยความพรอ้ม
หลายดา้นประกอบกัน คือมีโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิระบบส่งไฟฟ้าและพื้นที่รองรับอยู่แลว้  
สว่นการขายไฟฟ้าใหก้ับบรษัิทอตุสาหกรรมโดยตรง ในปัจจุบันเอกชนไมส่ามารถขายไฟฟ้า
ตรงได ้จะตอ้งขายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเทา่นัน้ 

หลังจากนั้น ประธานฯ แจง้ว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
เนือ่งจากเป็นเรือ่งเสนอทีป่ระชมุเพือ่รับทราบ 

มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบั

กจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามที่
ประธานฯ เสนอ 
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ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุนประจําปี
ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนของบรษัิทฯ 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญช ี
ของบริษัทฯ คือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามที่ปรากฏในรายงาน 
ประจําปี 2560 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ และ
ประธานฯ และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายบญุชว่ย ตัง้วฒันศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) สาเหตุของผลขาดทนุจากการวัดมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขายในงบกําไร

ขาดทนุปี 2559 และปี 2560 จํานวน 638 ลา้นบาท และ 387 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 (2) สาเหตุทีม่กีารตัง้ลูกหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นหนี้

สงสยัจะสญูจํานวน 59 ลา้นบาท 
รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงดงันี ้
 (1) ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขายเกดิจาก 2 ปัจจัย ไดแ้ก ่

มลูคา่หุน้ของบรษัิทผลติไฟฟ้าลาว (EDL-Generation) ทีล่ดลง โดยราคาหุน้ในปี 2560 เทา่กับ 
4,800 กบีตอ่หุน้ ซึง่ตํา่กวา่ปี 2559 ทีร่าคาหุน้เทา่กบั 5,000 กบีตอ่หุน้ และผลขาดทนุอกีสว่นหนึง่
เกดิจากการแปลงคา่งบการเงนิจากสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ทีอ่อ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัเงนิบาท 

 (2) รายการลูกหนี้ดังกล่าวเป็นรายการทีเ่รยีกชําระเงนิคนื (Reimburse)  
ค่าเบี้ยประกันภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึง่จาก 
การเจรจาพบวา่มบีางรายการของคา่เบีย้ประกันภัยทีบ่รษัิทฯ ไมส่ามารถทําการเรยีกชําระเงนิคนื
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยได ้

2. นายปฏกิาร กนกศริมิา ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า บรษัิทฯ มกีารจ่ายดอกเบีย้
โดยเฉลีย่ในอตัรารอ้ยละเทา่ใด และมแีนวทางในการบรหิารจัดการอตัราดอกเบีย้อยา่งไร 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงวา่ ปัจจุบันกลุม่บรษัิทฯ มกีารจ่าย
ดอกเบี้ยเงนิกูร้ะยะยาวในอัตรารอ้ยละ 3-4  โดยบริษัทฯ ไดบ้ริหารจัดการหนี้สนิเพื่อให ้
มีดอกเบี้ยที่ตํ่าที่สุด อีกทัง้ในระหว่างปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไดม้ีการทํา Refinance 
สําหรับเงนิกูโ้ครงการในกลุม่บรษัิทฯ ดว้ย 

3. นางสาวพูนศร ีการเจรญิกลุวงศ ์ ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามดงันี ้

 (1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 บรษัิทฯ มีกําไรขัน้ตน้ลดลง
ประมาณรอ้ยละ 10 โดยระบสุาเหตหุลักเกดิจากการไดรั้บเงนิชดเชยในการโอนสทิธใินสญัญา
ใหบ้รกิารเดนิเครือ่งและบํารงุรักษาจากบรษัิท ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จํากดั จํานวน 134.71 ลา้นบาท 
ใชห่รอืไม ่และสาเหตทุีม่กีารโอนสทิธดิงักลา่วเป็นอยา่งไร 

 (2) แผนการซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี 2560 สูงกว่าปี 2559 นั้น 
เป็นไปตามแผนการซอ่มบํารงุทีว่างไวห้รอืไม ่

 (3) รายไดต้ามสญัญาเชา่การเงนิทีล่ดลงจํานวน 495.89 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 11 เกดิจากการบันทกึบัญชลีูกหนี้ตามสัญญาเชา่ทางการเงนิตามวธิอีัตราดอกเบีย้    
ทีแ่ทจ้รงิเพยีงอยา่งเดยีวหรอืไม ่

 (4) สาเหตทุีร่ายไดร้วมเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 4.2 ในขณะทีค่า่ใชจ้่าย
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.6 
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 (5) ขอทราบรายละเอยีดเกีย่วกับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 
ในสนิทรัพยจํ์านวน 40.8 ลา้นบาท หนีส้งสยัจะสญูจํานวน 55.9 ลา้นบาท ขาดทนุจากการปรับ
มลูคา่วัสดสํุารองคลังลา้สมัยจํานวน 53.3 ลา้นบาท และสาเหตขุองการตัดจําหน่ายภาษีถกูหัก 
ณ ทีจ่า่ยในแตล่ะปี 

 (6) สาเหตุของอัตราส่วนทางการเงนิทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อัตราส่วนความสามารถในการชําระคืนเงนิตน้และดอกเบีย้ลดลงค่อนขา้งมากจากปี 2559  
ทีเ่ทา่กบั 3.27 เทา่ เหลอืเพยีง 1.59 เทา่ในปี 2560 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงดงันี ้
 (1) กําไรขัน้ตน้ในปี 2560 ลดลงเนื่องจากการไดรั้บเงนิชดเชยการโอนสทิธิ

เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ํา น้ํางมึ 2 ใหก้บับรษัิท ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จํากดัจํานวน 134 ลา้นบาท 
ในปี 2559 

 (2) ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี 2560 ที่มากกว่า 
ปี 2559 นัน้เป็นไปตามแผนการซอ่มบํารงุทีกํ่าหนดไว ้

 (3) รายไดต้ามสัญญาเชา่การเงนิ ลดลงเนื่องจากการบันทกึบัญชตีามวธิี
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 (4) รายไดปี้ 2560 ลดลงจากปี 2559 เนือ่งจากโรงไฟฟ้าราชบรุ ีมกีาร
เดินเครื่องในการผลิตกระแสไฟฟ้านอ้ยกว่าปี 2559 ซึง่เป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า จงึสง่ผลใหร้ายไดค้า่พลงังานไฟฟ้าทีไ่ดรั้บจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
ลดลง และสง่ผลใหต้น้ทนุคา่เชือ้เพลงิลดลงเชน่กนั จงึไมก่ระทบกบักําไรของบรษัิทฯ 

 (5) หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 55.9 ลา้นบาท เกดิจากการเรียกชําระคืน 
คา่เบีย้ประกันภัยไดเ้พยีงบางสว่นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตามทีไ่ดช้ีแ้จงไว ้
กอ่นหนา้นี้แลว้ และการดอ้ยคา่คา่ความนยิมในสนิทรัพย ์เป็นการบันทกึดอ้ยคา่ความนยิม 
ของโรงไฟฟ้า Toora ในประเทศออสเตรเลีย ที่บันทกึบัญชีเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ  
โดยมสีาเหตมุาจากการแปลงคา่งบการเงนิจากเงนิเหรยีญสหรัฐฯ เป็นเงนิบาท ซึง่เงนิเหรยีญสหรัฐฯ 
มกีารออ่นคา่ลงจากอตัรา 35 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ ในปี 2559 เป็นอตัรา 32 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ 
ในปี 2560 ดังนัน้ เมือ่มกีารแปลงคา่งบการเงนิเป็นเงนิบาทจงึเกดิการดอ้ยคา่ นอกจากนัน้ 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่วสัดสํุารองคลงัเกดิจากการตัง้คา่เสือ่มในการปรับมลูคา่วัสดสํุารองคลัง 
ในอัตรารอ้ยละ 4 ต่อปี และการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ในแตล่ะปี เป็นรายการทีเ่กดิจาก
รายไดท้ีบ่รษัิทฯ ไดรั้บจากบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด ซึง่ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายนี้ บรษัิทฯ 
นํามาใชไ้มไ่ดเ้นือ่งจากมขีาดทนุสะสมอยู ่

 (6) เนือ่งจากคา่ขายไฟฟ้าทีล่ดลง สง่ผลใหอ้ตัราสว่นทางการเงนิลดลงดว้ย
และอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนีล้ดลงมากเนือ่งจากมกีารชาํระคนืหนีเ้งนิกู ้

4. นายปฏกิาร กนกศริมิา ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึอัตราดอกเบีย้ในงบการเงนิรวมวา่
จากงบการเงนิพบวา่อตัราดอกเบีย้เมือ่เทยีบกบัยอดหนีส้นิจะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 6 นัน้มปัีจจัยใน
เรื่องของอัตราแลกเปลีย่นมาเกีย่วขอ้งดว้ยหรือไม่ และบรษัิทฯ มีการจัดการในเรื่องอัตรา
แลกเปลีย่นดงักลา่วอยา่งไร 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงวา่ อตัราดอกเบีย้เงนิกูร้อ้ยละ 3-4 นัน้
เป็นอตัราดอกเบีย้ในสว่นของเงนิบาท แตเ่มือ่มกีารรวมหนีส้นิของโครงการในประเทศออสเตรเลยีเขา้มา 
จงึทําใหอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูโ้ดยเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 6-7 รวมทัง้มกีารชาํระคนืหนีส้นิบางสว่นในระหวา่งปี 

5. นายทรงวุฒ ิหวังธรรมคุม้ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าสาเหตุที่ผลต่างของ 
อตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่เงนิในงบกําไรขาดทนุในปี 2559 มผีลขาดทนุ 80 ลา้นบาท  
แตใ่นปี 2560 มผีลขาดทนุสงูถงึ 1,290 ลา้นบาท 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่าผลขาดทุนดังกล่าวเกดิจากเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศที่บันทกึเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซึง่เมื่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ  
ออ่นคา่ลงและแปลงมลูคา่เงนิลงทนุดงักลา่วกลบัเป็นเงนิบาทจงึทําใหเ้กดิผลขาดทนุ 
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ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิในเรือ่งของขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นวา่เมือ่อัตรา
แลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปการจัดทํางบการเงนิก็จะตอ้งทําการคํานวณมูลค่ารายการ 
ทีเ่ป็นเงนิสกุลต่างประเทศใหม่ โดยทีผ่่านมานัน้ค่าเงนิสกุลเหรียญสหรัฐฯ มกีารอ่อนค่าลง
ค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการรับรูมู้ลค่าทางบัญช ีไม่ไดม้ ี
การจา่ยเงนิจรงิ 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะ
การเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ ดังกลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมีมตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชีกําไรขาดทุน
ประจําปีส ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรอง 
จากผู ้สอบบญัชีของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้ให ้
ความเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 927,322,482 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9998
ไมเ่ห็นดว้ย 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 665,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 927,324,482 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 43 ทีกํ่าหนดไวว้า่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไร
สทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หกัดว้ยยอดเงนิ
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ  
ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตรา 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย
และเงนิทนุสํารองอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด
ของบรษัิทฯ ดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นว่า ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,106.70 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 
4.21 บาท และบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึ
การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรประจําปี 2560 และการจา่ยเงนิปันผล ดงันี ้

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนือ่งจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 
1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549     

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจ้า่ยเงนิปันผล
ประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560  
ในอตัราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้จํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
56.99 ของกําไรตามงบการเงนิรวม ซึง่เมือ่หักเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนแรก
ของปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท ซึง่คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท  
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ทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมือ่วันที ่20 กนัยายน 2560 จงึคงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ยสําหรับ
ผลประกอบการ 6 เดอืนหลังของปี 2560 อกีในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ย
จํานวน 1,812.50 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดจ่ายในวันพุธที ่28 เมษายน 2561 ทัง้นี้ขอ้มลูการจ่าย 
เงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล        ปี 2560        ปี 2559 
กําไร (ลา้นบาท) 6,106.70 6,165.72
จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450
เงนิปันผลจา่ย (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.35
เงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 3,480 3,408
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร 56.99% 55.27%

 
เงนิปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุน้ในงวดนี้ จะจ่ายจากกําไรสะสม 

ส่วนทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถ
นําไปเครดติภาษีไดท้ัง้จํานวนตามอตัราทีร่ะบขุา้งตน้ 

ในการนี้  บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีส ิทธิรับเงินปันผลสําหรับ 
ผลประกอบการงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2560 ในวันพธุที ่28 กมุภาพันธ ์2561 (Record date) 
และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ  
ซึง่ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่ประชุม
พจิารณาลงมตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ นําเสนอ โดยไมจั่ดสรร
ทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนือ่งจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวม
ทัง้สิน้เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ  
ที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมแลว้ โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิ ีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปีและการจ่ายเงนิปันผล
ประจําปี 2560 โดยไมจ่ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ (เนือ่งจากทุนสํารอง
ตามกฎหมายของบรษิทัฯ มียอดสะสมรวมท ัง้ส ิ้นเป็นจํานวน 1,450 ล้านบาท  
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) ตามทีป่ระธานฯ ไดนํ้าเสนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 927,983,293 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 12,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 927,983,293 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
  ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญชี
ของบรษัิททกุปีนัน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้ง บรษัิท เคพเีอ็มจ ี



 

30

ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2560  
เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2561 ทัง้นี้ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย 
สอบบญัช ีจํากดั มผีลงานดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทีผ่า่นมา
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทัง้ผูส้อบบัญชแีละทีมงานมีความเขา้ใจในภาระหนา้ที่ในฐานะ
ผูส้อบบัญชอีสิระ มีความละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะ 
ขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่ใหร้ะบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป นอกจากนี้ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชมุ
ร่วมกับผูบ้ริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเขา้ชี้แจงผล 
การสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิ
การจา้งบรษัิทเคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตัง้นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ 
(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3565) หรอื นายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที่ 4068) หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกจิ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333)  
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2561 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้
ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญช ี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้ และกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชี
ของบรษัิทฯ ประจําปี 2561 เป็นเงนิจํานวน 1,080,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket 
จํานวนเงนิตามจรงิแตไ่มเ่กนิ 40,000 บาท) ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเพิม่ขึน้จากปี 2560 
จํานวน 230,000 บาท 

ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2561 ของ
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากดั 
บรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บรษัิท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด 
บรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 จํากดั 
บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั บรษัิท พบีไีบโอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากัด 
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2561 ที่จะไดรั้บจากบริษัทฯ รวมกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชทีี่จะไดรั้บจากบรษัิทย่อยดังกล่าว รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จํานวน 
2,570,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 103,000 บาท) 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกลา่วจะเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นปีทีส่อง ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทีกํ่าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งมกีารหมนุเวยีนผูส้อบบัญช ี
(Auditor Rotation) หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิตอ่กัน บรษัิทจดทะเบยีน
สามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได ้

ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ 
บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะ 
มผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดม้กีารจา้งกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักดัเป็นทีป่รกึษาในปี 2560 เพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ 
ซึง่บรษัิทฯไดบ้ันทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยทางบัญชใีนระหวา่งปี เป็นจํานวน 8,553,000 บาท ทัง้นี้
การจา้งกจิการที่เกีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดในการเป็นที่ปรกึษานัน้  
ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกันในดา้นผลประโยชน ์(Conflict of interest) และไมม่กีารตรวจสอบงาน 
ของตวัเองซึง่จะไมทํ่าใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิัตงิาน
สอบบญัช ี

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 
และฝ่ายบรหิารฯ ไดช้ีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้
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1. นางสาวพนูศร ีการเจรญิกลุวงศ ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิ
ผูล้งทุนไทย) สอบถามถงึรายละเอยีดของรายการทีบ่รษัิทฯ จา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงาน 
สอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดเป็นทีป่รกึษาในปี 2560 เพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ เป็นเงนิจํานวน 
8,553,000 บาท 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า รายการดังกล่าวเป็นการจา้ง
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชเีพื่อเป็นค่าทีป่รกึษาเกีย่วกับมาตรฐานบัญชใีหม ่
ที่จะประกาศใชใ้นปี 2561 รวมถงึการว่าจา้งใหเ้ป็นที่ปรกึษาในโครงการลงทุนต่างๆ และ 
การใหค้วามเห็นงบการเงนิของบรษัิทฯ ในโครงการลงทนุ 

2. นายทรงวุฒ ิหวังธรรมคุม้ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าสาเหตุที่ค่าธรรมเนียม 
ในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ สงูกวา่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งทําการรวบรวม 
(Consolidate) งบการเงินของบริษัทในกลุ่มทัง้หมดกว่า 30 บริษัท ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

หลังจากนัน้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี
และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดที่เสนอต่อที่ประชมุดังกล่าวแลว้  
โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมต ิ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีม 

ในการสอบบญัชตีามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 880,548,871 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 94.8954
ไมเ่ห็นดว้ย 47,366,028 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.1046
งดออกเสยีง 101,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 927,914,899 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ แถลงวา่ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ

กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ ์
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ไดรั้บ
มอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏบิัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ 
การสรา้งแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้  
จงึเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 
และหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ โดยเป็นอัตรา 
ทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2560 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   

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

หนึง่บรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 
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(4) โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่รษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรร
โบนัสคราวนัน้  ๆสว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
ทัง้นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ  

15.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.26 และ 0.46 ของกําไรและเงนิปันผลจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ตามลําดบั 
2. กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2561 ตามอัตราและหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกับปีกอ่นทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ 
ดงันี ้
2.1 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน แบ่งเป็น 

ส่วนที่จ่ายคงที่ร อ้ยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข า้ร่วมการประชุมรอ้ยละ 25  
โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 
40,000 บาท 

2.2 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครั ้ง 
เมื่อเขา้ร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และ
กรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 24,000 บาท ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2560 หนา้ที ่125 

3. ผลประโยชนอ์ืน่ :  ไมม่ ี
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ  

ซึง่ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พจิารณาลงมตอินุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง 
ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุของบรษัิทฯ 
มตทิ ีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท ัง้หมดของผู ้ถ ือหุ ้น 
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 926,071,399 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7883

ไมเ่ห็นดว้ย 1,928,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2078

งดออกเสยีง 15,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017

บตัรเสยี 19,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022

รวมจาํนวนเสยีง 928,035,799 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า  

“ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา  
ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกับ 
สว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีน
บรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ง 
นานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้
เขา้มาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด”้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 มกีรรมการทีจ่ะ 
พน้จากตําแหน่งตามวาระตามขอ้บังคับดังกลา่ว รวม 5 คน ประกอบดว้ย นายสทุัศน ์ปัทมสริวิัฒน ์
ประธานกรรมการ นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ นายสมัคร เชาวภานันท ์กรรมการอสิระ 
นางสาวประภา ปรูณโชต ิกรรมการอสิระ และนายประพนธ ์กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะและ
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจที่ เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 
ความหลากหลายทางวชิาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถ 
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ไดร้วมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา
สําหรับกรรมการรายเดมิทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง และ
สําหรับกรรมการอสิระนั้นไดพ้ิจารณาตามนิยามกรรมการอสิระที่บริษัทฯ กําหนดขึน้ ดังที ่
ไดเ้สนอผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแลว้ รวมทัง้ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ 
ทีม่นัียสําคญัทีอ่าจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระแลว้ จงึเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงันี ้

1. นายสทุศัน ์ปัทมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ  
   (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
2. นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ  
   (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
3. นายสมคัร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ  
   (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
สําหรับนางสาวประภา ปรูณโชต ิกรรมการอสิระ และนายประพนธ ์กติจัินทโรภาส 

กรรมการอสิระ ซึง่เป็นกรรมการที่ครบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นี้นั ้น  
ไดแ้สดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชือ่ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให ้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัตแิละไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ใหพ้ิจารณา 
แตง่ตัง้นายรัตนชยั นามวงศ ์และนางเปรมฤทัย วนัิยแพทย ์เป็นกรรมการอสิระแทนนางสาว
ประภา ปรูณโชต ิและนายประพนธ ์กติจัินทโรภาส ตามลําดบั 

ทัง้นี ้ การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระดังกลา่ว ใหม้ผีลตัง้แต ่  
วนัถดัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เป็นตน้ไป โดยกรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่
ผกูพันบรษัิทฯ ยงัคงเป็นไปตามเดมิ 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยยอ่ของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มลูเดยีวกนักับทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้ม
กับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แหง่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบเกี่ยวกับ 
การเป็นกรรมการของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ วา่ 
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ไม่มีผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ที่เป็นกรรมการ 
ในบรษัิททีม่กีารประกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของ
บรษัิทฯ มเีพียงการเป็นกรรมการในกจิการเกีย่วเนื่องกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิทฯ กล่าวคือ  
นายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ เป็นกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่
และนายกจิจา ศรีพัฑฒางกุระ เป็นกรรมการบรษัิท ราชบุรีเพาเวอร ์จํากัด และเป็นประธาน
กรรมการบรษัิท PT MEDCO RATCH POWER RIAU บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากดั บรษัิท พไูฟ
มายนิง่ จํากัด บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากัด และบรษัิทย่อยอืน่ของบรษัิท 
ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 
ซึง่ไม่มผีูใ้ดซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลอืก
กรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการพจิารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้ิจารณา
คุณสมบัตทิี่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กจิการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถว้นแลว้  
จึง เสนอใหท้ี่ป ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตั ้งกรรมการและลดจํานวนกรรมการ  
ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ทัง้นี้ บรษัิทฯ  
ไดดํ้าเนนิการตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคลและทําการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทกุกรณีทัง้ทีอ่อกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสยีง” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทีป่ระชมุ 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
โดยให้มีผลต ัง้แต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี 2561 เป็นต้นไป  
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายสทุศัน ์ปทัมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 924,630,859 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6321

ไมเ่ห็นดว้ย 3,414,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3679

งดออกเสยีง 20,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 928,045,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

2. นายกจิจา ศรพีฑัฒางกรุะ  กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 925,910,459 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7701

ไมเ่ห็นดว้ย 2,133,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2299

งดออกเสยีง 21,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 928,044,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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3. นายสมคัร เชาวภานนัท ์ กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 927,916,459 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9953

ไมเ่ห็นดว้ย 43,900  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0047

งดออกเสยีง 105,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 927,960,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

4. นายรตันชยั นามวงศ ์ กรรมการอสิระ (แทนนางสาวประภา ปรูณโชต)ิ 

เห็นดว้ย 926,802,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8752

ไมเ่ห็นดว้ย 1,158,200  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1248

งดออกเสยีง 105,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 927,960,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

5. นางเปรมฤทยั วนิยัแพทย ์กรรมการอสิระ (แทนนายประพนธ ์กติจินัทโรภาส) 

เห็นดว้ย 924,996,459 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6806

ไมเ่ห็นดว้ย 2,963,900  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3194

งดออกเสยีง 105,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

บตัรเสยี 19,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

รวมจาํนวนเสยีง 927,960,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ 
 ประธานฯ มอบหมายใหผู้ช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิแถลงวา่ ตามมตทิี่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ประจําปี 2547 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2548 อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ 
สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกนิ 7,500 ลา้นบาท  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลงทุนในกจิการโรงไฟฟ้า และ/หรือ ใหเ้งนิกูแ้ก่โครงการที่บรษัิทฯ 
ลงทุนนั้น เนื่องจากการดําเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือภายในกจิการ
เพยีงพอ จงึยงัไมม่กีารออกและเสนอขายหุน้กูต้ามมตฯิ ดงักลา่ว 

โดยที่แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ไดต้ัง้เป้าหมายที่จะเพิ่มกําลัง 
การผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต ์หรอืเทยีบเทา่ภายในปี 2566 และคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณา
ประมาณการกระแสเงินสดสําหรับปี 2561 พบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งิน 
ในการลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลุแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  
บรษัิทฯ จงึมคีวามจําเป็นตอ้งจัดหาเงนิทนุจากแหลง่อืน่เพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิสดคงเหลอื
ภายในกจิการ ในวงเงนิประมาณ 15,000 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณาสภาวะตลาดการเงนิ
ปัจจุบันพบว่าการจัดหาเงนิทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะไดเ้งนิทุนทีม่ตีน้ทุนตํ่าและ 
มคีวามคลอ่งตวัในการดําเนนิการ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี ้
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1. ยกเลกิมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2547 เมือ่วันที ่20 เมษายน 2548 
ทีไ่ดอ้นุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ เป็นเงนิบาทในวงเงนิไมเ่กนิ 7,500 ลา้นบาท 

2. อนุมัตใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ วงเงนิไมเ่กนิ 15,000 ลา้นบาท 
หรอืสกลุเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ โดยมสีาระสําคญัของหุน้กู ้ดงันี ้

วตัถปุระสงค ์ : เพือ่การลงทนุในโครงการตา่งๆ ของกลุม่บรษัิทฯ และ/
หรือ เพื่อ เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ 
การชาํระคนืเงนิกูย้มืของบรษัิทฯ 

ผูอ้อกหุน้กู ้ : บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง

หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื หุน้กูไ้มร่ะบชุือ่ผูถ้อื หุน้กูม้ปีระกัน 
หุน้กูไ้ม่มีประกัน หุน้กู ้มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้หุน้กูไ้ม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิหุน้กู ้
ที่มีลักษณะคลา้ยทุน หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูเ้พื่อการ
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์และ/หรือ หุน้กูอ้นุพันธ ์
ทั ้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ : วงเงินไม่ เกิน  15,000 ล า้นบาท หรือสกุลเงินอื่น
ทีเ่ทยีบเท่าในกรณีทีม่กีารไถ่ถอน และ/หรือ ซือ้คนืหุน้กู ้
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ อนัมผีลทําใหเ้งนิตน้คงคา้งของหุน้กู ้
ของบรษัิทฯ ลดลง วงเงนิของหุน้กูท้ีไ่ถ่ถอนแลว้ และ /
หรอื บรษัิทฯ ไดทํ้าการซือ้คนืจะนํามานับเป็นวงเงนิของ
หุน้กูท้ี่บริษัทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได ้
(Revolving Principal)  
ทัง้นี้ ในกรณีออกหุน้กูเ้พือ่การ Refinancing (การออกหุน้
กูใ้หมเ่พือ่ชําระ และ/หรอื ทดแทนหุน้กูเ้ดมิ) มลูคา่เงนิตน้
ของหุน้กูเ้ดมิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนในวันเดยีวกันกับวันทีอ่อก
และเสนอขายหุ น้กู ใ้หม่ เพื่อการออกหุ น้กู เ้พื่อการ 
Refinancing นัน้ จะไม่นับเป็นสว่นหนึง่ของมลูค่ารวมของ
เงนิตน้ของหุน้กูท้ีย่ังมไิดไ้ถถ่อนในการคํานวณวงเงนิของ
หุน้กูท้ีบ่รษัิทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได ้

สกลุเงนิ : เสนอขายในสกลุเงนิบาท และ/หรอื สกลุเงนิตา่งประเทศ 
อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่ับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้

ในแตล่ะครัง้ 
อายขุองหุน้กู ้ : ขึน้อยูก่ับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้

ในแต่ละครัง้ โดยสามารถกําหนดใหม้กีารไถ่ถอนก่อน
ครบกําหนดอายขุองหุน้กูห้รอืไมก่็ได ้

วธิกีารเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ใหแ้ก่
ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบัน 
และ/หรือ  บุคคลและผู ล้ งทุนใดๆ  ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและมีผลใชบ้ังคับ
ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้โดยสามารถเสนอขาย
ครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ 
ตามความจําเป็นในการใชเ้งนิของบรษัิทฯ 

3.  อนุมัติใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆ อันจําเป็นและเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้ังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตาม ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
การพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละครั ้ง  
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เช่น ประเภทของหุน้กู ้หลักประกัน จํานวนหุน้กู ้มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย  
อายุหุน้กู ้อัตราดอกเบี้ย สกุลเงนิ ระยะเวลาเสนอขาย วธิีการเสนอขาย วธิีการจัดสรร 
รายละเอยีดการเสนอขาย เงือ่นไขการไถ่ถอนหุน้กู ้และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
การเขา้ทํา รับรอง แกไ้ขเปลี่ยนแปลงและลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
การแต่งตั ้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการขออนุญาตติดต่อใหข้อ้มูล และ 
ยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และการนําหุน้กูไ้ปขึ้นทะเบียนกับ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ และมีอํานาจ 
ในการดําเนนิการใดๆ ตามทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกหุน้กู ้และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นผูรั้บ 
มอบอํานาจ ผูแ้ทน หรอืตวัแทนของตนเพือ่ดําเนนิการตา่งๆ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 
และฝ่ายบรหิารฯ ไดช้ีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้

1. นายบญุชว่ย ตัง้วัฒนศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึวัตถปุระสงคข์องการออก
และเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงนิไมเ่กนิ 15,000 ลา้นบาทในครัง้นี ้โดยปัจจบุันบรษัิทฯ มเีงนิสด
ในมอื เงนิลงทนุและลกูหนี้การคา้รวมกันประมาณ 16,000 ลา้นบาท และหากรวมการออก
หุน้กูด้งักลา่วแลว้ บรษัิทฯ จะมเีงนิมากกวา่ 30,000 ลา้นบาท 

ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า เงินที่ไดจ้ากการออกหุน้กู ้
ในคราวนี้จะนําไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ รวมทัง้จ่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในวงเงินประมาณ 10,000 ลา้นบาท อีกทัง้เพื่อเป็นการเตรียมการลงทุน 
ในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถงึเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการศกึษาความเป็นไปได ้
และความเหมาะสมในการลงทนุโครงการตา่งๆ  

หลังจากนัน้ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิารออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนเป็นมต ิ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ช) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ตามที่
ประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงท ัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 928,048,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9949

ไมเ่ห็นดว้ย 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002

งดออกเสยีง 24,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0026

บตัรเสยี 20,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0023

รวมจาํนวนเสยีง 928,095,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 29 
 ประธานฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่แถลงว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย เพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาแกไ้ขบทบญัญัตขิองขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 29 ดงันี ้

1. อนุมัติแก ไ้ขขอ้บั งคับของบริษัทฯ ข อ้ 29 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ โดยใหย้กเลกิขอ้บังคับขอ้ 29 เดมิทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้ความ
ตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญ
ประจําปีภายในสีเ่ดอืน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท กจิการอันทีป่ระชมุสามัญ
ประจําปี พงึกระทํามดีงันี ้

(1) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(6) กจิการอืน่ๆ  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแทแ้ต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุน้ 
ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันทําหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็น 
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไว ้
ใหช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
ภายในสีส่บิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้
จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เชน่นี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ 
ตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามทีกํ่าหนดไว ้
ในขอ้ 32 ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจัดให ้
มกีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท” 

2. อนุมัติใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผูจั้ดการใหญ่
มอบหมายเป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บังคับตามทีเ่สนอขา้งตน้ และ
ใหถ้อ้ยคําตา่งๆ ตอ่นายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากัด และ/หรอื สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางประการ 
ในกรณีทีจํ่าเป็นเกีย่วกบัเอกสารดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิและ
ประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้
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1. นายบญุรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หข้อ้คดิเห็นและสอบถามดงันี ้
 (1) ในขอ้ 29 (2) เสนอใหเ้ปลีย่นแปลงคําวา่งบดลุ เป็น งบการเงนิ 
 (2) คําวา่ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หมายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคลดว้ยหรอืไม ่
 (3) การประชมุวสิามัญทีจั่ดโดยผูถ้อืหุน้หากไมค่รบองคป์ระชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้

รับผดิชอบค่าใชจ้่าย ซึง่เดมิเป็นเพียงแค่การระงับ จงึเสนอขอใหบ้รษัิทฯ รับซือ้หุน้คืนในราคา
ปัจจบุนัในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยจากผูถ้อืหุน้ทีร่ว่มเขา้ชือ่ในการจัดประชมุวสิามญัทกุราย 

ประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า การแกไ้ขขอ้บังคับฯ ขอ้ 29 นี ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการประกอบธรุกจิ และมเีจตนาทีจ่ะเพิม่สทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ 

2. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถกําหนดให ้
มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ในลกัษณะ Tele-Conference ไดห้รอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ใหค้วามเห็นว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความจําเป็น 
ในการจัดการประชมุในลกัษณะ Tele-Conference ซึง่จะทําใหเ้กดิค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ 

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไ้ข
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 29  ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิอง 
ทีป่ระชมุ ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) 
มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ 29 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิโดยคําส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี ่21/2560 เรือ่ง การแกไ้ข
เพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ โดยใหย้กเลกิขอ้บงัคบั
ขอ้ 29 เดมิท ัง้หมด และใหใ้ช้ขอ้ความตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธ ิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 927,731,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9603

ไมเ่ห็นดว้ย 3,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003

งดออกเสยีง 346,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0373

บตัรเสยี 19,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0021

รวมจาํนวนเสยีง 928,100,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งอืน่ๆ 

นอกเหนอืจากทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ และประธานฯ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชีแ้จงโดยสรปุ ดงันี ้
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1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดังนี้ 
 (1) จากระเบียบวาระที่  2 สาเหตุที่ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  

ในไตรมาสที่ 4 ปี  2560 มีรายไดล้ดลง และส่งผลใหกํ้าไรทั ้งปีลดลงดว้ยโดยในปี 2561  
มแีนวโนม้ทีร่ายไดข้องบรษัิทฯ จะดขีึน้หรอืไม ่

 (2) ในระเบียบวาระที่  8 การออกและเสนอขายหุน้กู ข้องบริษัทฯ  
ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่านั้น เป็นการขายหุน้กู ้
ในตา่งประเทศหรอืไม ่

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงดงันี ้
 (1) ผลการดําเนนิงานในไตรมาสที ่4 ปี 2560 ทีบ่รษัิทฯ มรีายไดล้ดลงนัน้ 

เป็นผลมาจากการซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าทีม่ากกว่าไตรมาสทีผ่่านๆ มา แต่ทัง้นี้การซ่อม
บํารงุดงักลา่วเป็นไปตามแผนทีกํ่าหนดไว ้

 (2) เรือ่งการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทฯ จะพจิารณา
สกลุเงนิทีอ่อกหุน้กูใ้หเ้หมาะสมกบัการใชเ้งนิ และสถานการณ์ของตลาดการเงนิตอ่ไป 

ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิวา่ โดยปกตริายไดข้องบรษัิทฯ ในไตรมาสที ่4 จะลดลง 
เนื่องจากโรงไฟฟ้าสามารถเดนิเครือ่งไดค้รบชัว่โมงเดนิเครือ่งไดเ้ร็วกวา่ทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า และโดยที่รายไดห้ลักของบริษัทฯ จะมาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี ดังนั้นสาเหตุ
ดงักลา่วจงึสง่ผลกระทบคอ่นขา้งมากกบัรายไดข้องบรษัิทฯ ในภาพรวม  

2. นายพรชยั ลมิป์กติตกิลุ ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นและสอบถามวา่ ไดพ้จิารณา
งบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้นพบว่า บริษัทฯ มีรายไดค้่อนขา้งที่จะคงที ่ 
จงึขอสอบถามวา่ บรษัิทฯ จะมโีครงการใหมท่ีจ่ะทําใหร้ายไดข้องบรษัิทฯ เพิม่ขึน้หรอืไม ่อกีทัง้
ยังเห็นวา่ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ (Return on Equity: ROE) มแีนวโนม้ทีจ่ะลดลง เนือ่งจาก
บรษัิทฯ มรีายไดท้ีค่่อนขา้งคงที ่แต่สว่นของทุนจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เนื่องจากกําไรทัง้หมดไม่ได ้
นํามาจ่ายเงนิปันผล และบรษัิทฯ มองว่าโรงไฟฟ้าประเภทใดทีม่โีอกาสทีจ่ะเจรญิเตบิโต 
ในอนาคต และบรษัิทฯ ไดม้กีารลงทนุในโรงไฟฟ้าประเภทนัน้ๆ หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ มโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนา 
และจะทยอยเขา้ระบบในชว่ง 4 ปีขา้งหนา้เป็นจํานวนกวา่ 800 เมกะวัตต ์โดยมเีป้าหมาย 
จะเพิม่กําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต ์ภายใน 5 ปีขา้งหนา้ อยา่งไรก็ตาม การลงทนุ
ของบรษัิทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าทีเ่ป็น Greenfield ซึง่จะตอ้งใชเ้วลาในการ
กอ่สรา้งประมาณ 5 ปี และสง่ผลให ้EBITDA ของบรษัิทฯ ไมเ่พิม่ขึน้มากนัก ดังนัน้ในปี 2561 
บริษัทฯ  จึงพยายามที่จ ะหากําลั งผลิต เพิ่มขึ้น ในรูปแบบของการควบรวมหรือ 
การเขา้ซื้อกจิการ (Merger&Acqusition: M&A) เพื่อที่จะทําใหบ้ริษัทฯ สามารถรับรู ้
EBITDA ไดท้ันท ี โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาการเขา้ลงทุนดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิวา่ โดยหลักการของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบรุ ี
ไดกํ้าหนดใหโ้รงไฟฟ้าราชบรุมีรีายไดค้อ่นขา้งสงูในชว่งเริม่ตน้อายสุัญญาเพือ่ชดเชยกบัภาระ
การชําระคืนเงนิกูแ้ละดอกเบี้ย โดยในขณะนี้โรงไฟฟ้าราชบุรีเริม่เขา้สู่ช่วงทา้ยของสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าและเริ่มมีรายไดท้ี่ลดลง ซึง่คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารฯ ไดม้ีความมุ่งมั่น 
ในการที่จะแสวงหาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ รวมถงึการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
โดยจะเห็นไดว้่าโครงการลงทุนของบรษัิทฯ โดยสว่นใหญ่จะตอ้งใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง และ 
ใชเ้งนิลงทนุทีส่งู โดยบรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะดําเนนิแผนธรุกจิในการพยายามสรา้งมลูคา่เพิม่
ใหก้ับผูถ้ือหุน้ โดยไม่จํากัดเฉพาะการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ยังม ี
การขยายออก ไปยังธุรกจิเกีย่วเนื่องอกีดว้ย จงึขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามสนใจ
ลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ 

3. นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า การก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีรใ์นปัจจุบันทีไ่ดม้กีารพัฒนาขึน้ในทุกดา้น จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลติไฟฟ้า และ 
ค่าไฟฟ้าถูกลงกว่าเชือ้เพลงิชนดิอืน่หรือไม่ และระยะเวลาในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์
ประมาณกีปี่ และสิง่ใดทีเ่ป็นอปุสรรคในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีรใ์นประเทศไทย 
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กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชี้แจงว่าตัง้แต่เกดิเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีร่ัวไหล 
ทีโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ ประเทศญีปุ่่ นเมือ่ปี 2554 นัน้ ปัจจบุันจงึไดม้กีารกําหนดมาตรฐาน
ใหมท่ีเ่ขม้งวดขึน้มาก มคีวามปลอดภัยสงูขึน้ โดยโรงไฟฟ้านวิเคลยีรใ์นสาธารณรัฐประชาชนจนี
ในปัจจุบัน สามารถพัฒนาเพิม่ขึน้ในการป้องกันการพุ่งชนของเครื่องบนิ หรือสามารถรองรับ
เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวไดส้งูถงึ 9 รกิเตอร ์และไดม้กีารป้องกันไมใ่หเ้กดิเหตกุารณ์เชน่เดยีวกัน
กับทีโ่รงไฟฟ้าฟุกุชมิะ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถใชเ้วลาในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีรไ์ดใ้นเวลาประมาณ 6 ปี ซึง่เร็วกวา่ปกตทิีจ่ะใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งตัง้แต ่7-10 ปี 

สําหรับอปุสรรคในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีรใ์นประเทศไทยทีสํ่าคัญไดแ้ก่
การยอมรับจากประชาชนและเนื่องจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีรม์อีายขุองโรงไฟฟ้าประมาณ 50 ปี 
จงึทําใหร้าคาคา่ไฟฟ้าตอ่หน่วยจะตํา่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัการผลติไฟฟ้าดว้ยเชือ้เพลงิประเภทอืน่ 

4. นายบญุชว่ย ตัง้วฒันศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
 (1) ตามทีบ่รษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหว้ยบง และ

พบวา่มปัีญหาเรือ่งฐานราก ขอสอบถามถงึความคบืหนา้ของสถานการณ์วา่เป็นอยา่งไร 
 (2) สาเหตุที่บริษัทฯ ยกเลิกการร่วมทุนกับบริษัท เคเค เพาเวอร์ จํากัด  

ในราชอาณาจักรกมัพชูา 
 (3) แผนของการร่วมลงทนุในการดําเนนิงานดา้นพลังงานจากกา๊ซธรรมชาต ิ

LNG เป็นอยา่งไร 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงดงันี ้
 (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หว้ยบง 2 และโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลม หว้ยบง 3 ซึง่พบปัญหาดา้นฐานรากนัน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หว้ยบง 3 
ไดดํ้าเนินการแกไ้ขปรับปรุงฐานรากครบทัง้หมดแลว้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
หว้ยบง 2 มกํีาหนดการแกไ้ขปรับปรงุแลว้เสร็จในปี 2561 นี ้

 (2) สาเหตุของการยกเลิกการร่วมทุนในบริษัท เคเค เพาเวอร์ จํากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากบริษัทร่วมทุนดังกล่าวไม่ม ี
การทําธุรกรรมใดๆ และไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษัทและชําระบัญชีตามกฎหมายของ
ราชอาณาจักรกมัพชูาแลว้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ซึง่เป็นผูร้ว่มทนุ จงึไดย้กเลกิการรว่มทนุ 

 (3) ในการดําเนนิการดา้นพลังงานจากกา๊ซธรรมชาต ิLNG นัน้ บรษัิทฯ 
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาและรอดสูถานการณ์การเขา้ร่วมลงทนุ เนื่องจากผูท้ีจ่ะนําเขา้ก๊าซ LNG 
คือการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทที่สนใจและสามารถเขา้ร่วมดําเนินการได ้
จะตอ้งมสีถานะเป็นบรษัิทเอกชน รว่มกบับรษัิทในเครอืของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลามารว่มประชมุ 
และปิดประชมุเมือ่เวลา 16.40 น. 

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชมุแลว้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม 
การประชมุเพิม่ขึน้เป็นระยะๆ และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมดว้ยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 755 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 656 ราย  
รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,411 ราย นับจํานวนหุน้ได ้935,019,113 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.4841 
ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 

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

สทุศัน ์ปัทมสริวิฒัน ์

สมหมาย ภษูณชาคร 


