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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 
ของ 

บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 
------------ 

ประชุมเมือวันศุกร์ที 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวิลด์บอลรูม 
ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท ี999/99 
ถนนพระรามท ี1 เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร โดยมนีายสทุัศน ์ปัทมสริวิัฒน์ ประธานกรรมการ 
(“ประธานฯ”) ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทปีระชมุ 

กอ่นเรมิการประชมุ บรษัิทฯ ไดเ้ชญิผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ของโรงแรมมาใหคํ้าแนะนําและแนวปฏบิัตติามมาตรฐานสากลกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินหรือ
เกดิเหตุเพลงิไหมโ้รงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์
ใหท้ปีระชมุทราบ เพอืความปลอดภยัของผูม้าประชมุ  

ประธานฯ แจง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจํานวน 804 ราย 
และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 1,123 ราย รวมทังหมดเป็นจํานวน 1,927 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
896,314,537 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.8148 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดท้ังหมด ซงึครบเป็นองคป์ระชมุ
ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 32 ทีกําหนดองค์ประชุมสําหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้ง
ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน
หรือไม่นอ้ยกว่ากงึหนงึของจํานวนผูถ้อืหุน้ทังหมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนงึในสามของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดท้งัหมด ซงึมจํีานวน 1,450 ลา้นหุน้ 

หลังจากนันประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
และแจง้ใหท้ปีระชมุทราบว่าบรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท 
ทําหนา้ทจีดบันทกึและจัดทํารายงานการประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการ ซงึไดเ้ขา้ร่วมประชมุ
ครบทุกทา่น รวมถงึผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทปีรกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทเีขา้ร่วมประชมุ 
เพอืรว่มใหข้อ้มลูและชแีจงรายละเอยีดตา่งๆ ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ปีระชมุ ดงัน ี 
กรรมการทเีขา้รว่มประชุม (ครบทงั 12 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจํานวนกรรมการทงัคณะ) 

1. นายสทุศัน์ ปัทมสริวิฒัน์ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกลนักรองการลงทนุ 

2. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ 
ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด
คา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม 

3. นายสบืพงษ์ บรูณศรินิทร์ กรรมการ 
กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการกลนักรองการลงทนุ 

4. นายบญุญนติย ์ วงศรั์กมติร กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสยีง  
และกรรมการกลนักรองการลงทนุ 

5. นายสมคัร เชาวภานันท์ กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

6. นายรัตนชยั นามวงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการกลนักรองการลงทนุ
7. นายวรีะศกัดิ พงึรัศมี กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสยีง
8. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

9. นางศริพิร เหลอืงนวล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นางสาวนันธกิา ทงัสพุานชิ กรรมการ
12. นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และเลขานุการคณะกรรมการฯ

สงิทสีง่มาดว้ย 1
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ผูบ้รหิารทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 
2. นายรฦก สตัยาภรณ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาโครงการ
3. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย์
4. นางวดรัีตน ์ เจรญิคปุต์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
5. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร 
6. นายธนะ บญุญสริกิลู ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิไฟฟ้า
7. นายจตพุร โสภารักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่

พัฒนาธรุกจิเกยีวเนอืงและธรุกจิใหม ่
  8. นายสาครนิทร ์ ตงัคะวชริานนท์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาโครงการ
9. นายมงคล พจนพ์งศส์รรค์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย์

10. นางสพัุตรา ทองกาญจน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
11. นางสาววนัเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท

ผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มประชุม 
1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั

ทปีรกึษากฎหมายทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายเตมิพงศ ์  ปรองดอง บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ ีจํากดั 

หลังจากนันประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนน ในแต่ละระเบยีบวาระการประชมุโดยใชส้อืวดีทิัศน์ เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัติ
สําหรับการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
ซงึบรษัิทฯ ไดจั้ดสง่รายละเอยีดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้ โดยวธิี
ลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี สรปุไดด้งัน ี

กรณีท ี1 : กรณีทผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ 
หากมผีูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเองทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขนึเพอืเจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ดังกล่าว และถือว่าผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ย
ตนเองทไีมไ่ดย้กมอืในทปีระชมุมมีตอินุมัตติามทปีระธานฯ เสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมต ิทังน ี
วธิีการดังกล่าวเป็นวธิีปฏบิัตสํิาหรับการลงคะแนนในเรืองทีเสนอต่อทปีระชมุทุกระเบียบวาระ 
ยกเวน้ระเบยีบวาระท ี7 ทเีป็นการพจิารณาเลอืกตังกรรมการ จะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทใีหเ้ก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทเีขา้ประชมุ และ
การออกเสยีงทุกกรณีทังทเีห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี รวมทังใหแ้ยก   
การลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีท ี2 : กรณีทผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมาประชมุแทน บรษัิทฯ 
ไดจั้ดทําหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
กําหนดขนึ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทผีูถ้อืหุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงได ้
ตามทผีูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทปีระชมุ แบบ ข. เป็นแบบทผีูถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้ว่า       
จะออกเสยีงในแตล่ะเรอืงอยา่งไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ 
โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนงึดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะ
ขนึเองก็ไดต้ามความเหมาะสมโดยอย่างนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทนีายทะเบยีนกําหนด 
และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเทา่นันทมีสีทิธเิขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะ 
มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนไดต้ามทเีห็นสมควร จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทผีูถ้อืหุน้       
มาประชมุดว้ยตนเองตามทไีดเ้สนอผา่นสอืวดีทิศันแ์ลว้นัน 

ส่วนหนังสอืมอบฉันทะทีผูม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงค์ว่าจะออกเสียง 
อย่างใดอย่างหนึงไวแ้ลว้ บริษัทฯ ไดบ้ันทกึการออกเสียงตามนันไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์
ตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็นมตทิปีระชมุ 

บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดใหใ้ชบ้ัตรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสยีงใด 
ทีไม่สามารถแสดงถงึความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ย่างชัดเจนว่า 
จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถอืวา่เป็นบัตรเสยี ไดแ้ก ่ 1) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนงึๆ ทมีี
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การทําเครอืงหมายเกนิกวา่ 1 ชอ่ง และ 2) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนงึๆ ทมีกีารขดู ลบ ขดีฆา่ 
โดยไมม่ลีายมอืชอืของผูถ้อืหุน้กํากบัสําหรับกรณีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะ โดยผูถ้อืหุน้
ลงคะแนนมาแลว้ และกรณีไมม่ลีายมอืชอืของผูรั้บมอบฉันทะกํากับสําหรับกรณีผูถ้อืหุน้ใหผู้รั้บ
มอบฉันทะลงคะแนนแทนตน 

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี ไวเ้ป็นหลักฐานเทา่นัน 
ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทังหมดตามขอ้เสนอแนะ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้แตล่ะราย 
มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอือยู ่โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ
ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนงึ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ 

สําหรับมตทิปีระชมุในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง และบัตรเสยี (ถา้ม)ี ไมนั่บเป็นฐาน
ในการนับคะแนน ยกเวน้ 

ระเบยีบวาระท ี6 การพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม ซงึเป็นไปตาม
มาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ 
จะนับบตัรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย 

ระเบียบวาระที 8 การพิจารณาอนุมัตกิารเปลียนแปลงชอืและตราบริษัทฯ ใหถ้ือ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ จะนับบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้
งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย  

ระเบยีบวาระท ี9 การพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 1   
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ จะนับบัตรลงคะแนน 
ทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย และ 

ระเบยีบวาระท ี10 พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 1  ขอ้ 2 
และขอ้ 48 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ จะนับบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้ 
งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย และ 

ทังนี ในกรณีทมีคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึ 
อกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด   

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทปีรากฏ  
ในสงิทสีง่มาดว้ย 7 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ซงึไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

สําหรับการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงนัน ในขันแรก
บรษัิทฯ จะบันทกึคะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้มีาลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแตล่ะระเบยีบวาระ
เป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ังหมดกอ่น ขันต่อไปเมอืมขีอ้มูลจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะ         
ทรีะบคุวามประสงคข์องผูม้อบฉันทะไวช้ดัเจน เจา้หนา้ทจีะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ 
“งดออกเสยีง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ทบีันทกึไว ้และขันสดุทา้ยเมอืมี
การลงมตใินทปีระชมุ บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ“งดออกเสยีง” ตามท ี     
ผูเ้ขา้ประชมุยกมอืและสง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท ีรวมทงั “บตัรเสยี” มาหักออกอกีจนในทสีดุ
จะไดค้ะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทเีห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 
และบัตรเสยี เพอืประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับคะแนนเสยีงต่อทปีระชมุในแต่ละระเบยีบวาระ
ตอ่ไป 

ในการประชุมครังนีบรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีปรึกษากฎหมายเป็นคนกลาง  
เพอืทําหนา้ทดีูแลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย
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และขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการรว่มตรวจสอบในเรอืงตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
ของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ
ออกเสยีง วธิีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงใหส้อดคลอ้งตรงกับขอ้บังคับบรษัิทฯ และ
เป็นไปตามทีประธานในทีประชมุแจง้ ตลอดจนดูแลใหม้กีารเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้      
ทเีขา้ประชมุ และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลของมตทิปีระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีง
จากบตัรลงคะแนน  

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจใุนระเบยีบวาระ     
การประชมุ และ/หรอื เสนอชอืบคุคลเพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ โดยไดเ้ปิดรับ
การเสนอเรอืงในระหวา่งวันท ี1 กันยายน 2561 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2561 เป็นเวลารวม 4 เดอืน 
ซงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางระบบขา่วอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพือใหก้ารปฏบิัตมิีความโปร่งใสและเป็นไปเพือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกํ้าหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการเสนอ  ซงึประกอบดว้ยการกําหนดคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธใินการเสนอเรอืง 
เรืองทีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
แบบฟอรม์และชอ่งทางทใีชใ้นการเสนอเรอืง ตลอดจนขันตอนในการพจิารณา  ทังนี เมอืสนิสดุ
ระยะเวลาทบีรษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรอืง
เพอืบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุหรอืเสนอชอืบคุคลเพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

หลังจากนันประธานฯ ไดดํ้าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทไีด ้
จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเป็นลําดบั ดงัตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
  เมอืวนัท ี5 เมษายน 2561 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 
ทีจัดประชุมเมือวันที 5 เมษายน 2561 ซงึมีจํานวน 27 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที 15 ถงึ
หนา้ท ี41 ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุทไีดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

หลงัจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็น
เพมิเตมิ โดยประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดช้แีจงโดยสรปุ ดงัน ี

1. นายศกัดชิยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหบ้รษัิทฯ พจิารณาจัดใหม้ ีWifi 
สาธารณะรองรับระบบ QR Code ไวใ้หบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุ
คราวต่อไป เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มูลและเอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นและทวัถงึ  

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ กลา่วชนืชมบรษัิทฯ วา่ ในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ครังนีถอืเป็นครังแรกทตีนไดรั้บเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ครบถว้นทงั 3 ประเภท ไดแ้ก ่รายงานความยงัยนื ประจําปี 2561 รายงานประจําปี 2561 และ
หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 และขอชนืชมบรษัิทฯ สําหรับการลงทนุ
โครงการใหม่ๆ ทังในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย สาธารณรัฐประธปิไตยประชาชนลาว และ
เครือรัฐออสเตรเลยี อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะใหม้กีารพจิารณายกเลกิระเบยีบวาระท ี1 
เรอืงการรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ เนืองจากปัจจบุัน มบีรษัิทฯ จํานวนมากไดย้กเลกิ
ระเบยีบวาระการพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้แลว้ โดยใชว้ธิเีผยแพร่รายงาน     
การประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืเอกสารต่าง  ๆบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และถอืเสมอืนวา่ ผูถ้อืหุน้ไดรั้บทราบ
โดยอตัโนมตั ิจงึขอเสนอตอ่คณะกรรมการฯ เพอืพจิารณาเป็นอกีทางเลอืกหนงึสําหรับผูถ้อืหุน้ยคุใหม ่
แตอ่าจจะยังมผีูถ้อืหุน้บางรายทรีอ้งขอใหส้ง่รายงานการประชมุไปให ้อยา่งไรก็ตาม หากไดรั้บ
การอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ใหดํ้าเนนิการไดแ้ลว้บรษัิทฯ ก็สามารถทจีะปรับเปลยีนวธิกีารได ้ซงึจะทําให ้
สามารถลดจํานวนระเบยีบวาระในการพจิารณาลงได ้อกีทังยังเป็นการสนับสนุนการกํากับ
ดแูลกจิการทดี ีประหยัดเวลาในการประชมุสําหรับคณะกรรมการฯ ผูบ้รหิาร และผูล้งทนุ ประหยัด
พลงังาน มคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบตามกฎหมายได ้ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ โดยขอรับขอ้เสนอแนะดังกลา่ว        
ไปพจิารณาดําเนนิการตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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หลังจากนัน ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตรัิบรองรายงาน 
การประชมุดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ ซงึเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น 
ประจําปี 2561 เมอืวนัท ี5 เมษายน 2561 ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 949,832,425 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9994
ไมเ่ห็นดว้ย 5,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0006
งดออกเสยีง 250,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 949,838,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ  
  เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทผีา่นมาและกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 

ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีทผี่านมาและกจิการ 
ทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ ตอ่ทปีระชมุ โดยใชส้อืวดีทิัศน์ความยาวประมาณ 
15 นาท ีซงึมเีนอืหาโดยสรปุดงัน ี

บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มนัแสวงหาโอกาสการลงทนุอยา่งตอ่เนอืง เพอืทจีะกา้วไปสู่
เป้าหมายการเพมิมูลค่ากจิการ สรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม 
ควบคูไ่ปกับการดําเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สังคมและสงิแวดลอ้ม ตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง
อยา่งเครง่ครัด  

ในปี 2561 คณะกรรมการฯ และผูบ้รหิาร ไดพ้จิารณาทบทวนและปรับปรุง
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ทีจะกา้วไปสู่การ “เป็นบริษัทชันนําดา้นพลังงานและระบบ
สาธารณูปโภคพนืฐาน ทมีุง่เนน้การสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก” ภายใตพั้นธกจิ และ
กลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เพอืการเตบิโตอยา่งยังยนื ดังจะเห็นไดจ้ากผลการดําเนนิงาน
ปี 2561 บรษัิทฯ  มกํีาลังการผลติตดิตังตามสัดสว่นรวมทังสนิประมาณ 7,639.12 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ 
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทใีหบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ลว้ทังสนิ 6,863.25 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า และ
โครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนาอกี 775.87 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ โดยเป็นกําลังการผลติ
ตดิตังจากโรงไฟฟ้าทังของบรษัิทยอ่ยและจากการลงทุนทบีรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนทังในประเทศ และ
ตา่งประเทศ สรปุไดด้งัน ี

1. โรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยอ์ยูเ่ดมิแลว้ รวมทังสนิ 6,625 เมกะวัตต์
เทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  

1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,961.48 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร ์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์โคราช 3, 4 และ 7 
โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลสงขลาไบโอแมส  และ  

2)  โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 1,663.52 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา และโรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นและพลังงานลม ในเครือรัฐออสเตรเลยี รวมทังการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า
ผา่นการถอืหลกัทรัพย ์EDL-Generation Public Company ในตลาดหลกัทรัพย ์สปป.ลาว 

2. โรงไฟฟ้าและธรุกจิเกยีวเนืองทใีหบ้รกิารเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิในระหวา่ง
ปี 2561 อกี 238.25 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ดงัน ี 
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1) การเสรมิการใหบ้รกิารกูค้นืระบบโรงไฟฟ้า Kemerton จํานวน 4 ชดุ 
ขนาดกําลังการผลติรวม 7 เมกะวัตต ์ในเครือรัฐออสเตรเลยี ภายใตก้ารบรหิารงานของ RATCH-
Australia Kemerton Pty Ltd บรษัิทยอ่ยทางออ้มของบรษัิทฯ ทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี 
คอรป์อเรชนั จํากดั ถอืหุน้ทงัจํานวน ไดใ้หบ้รกิารเชงิพาณชิยต์งัแตเ่ดอืนตลุาคม 2561   

2) โรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 ขนาดกําลังการผลติ 47.90 เมกะวัตต ์        
ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี โดยเมอืเดอืนธันวาคม 2561 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซอืหุน้สามัญเดมิและ 
หุน้สามัญเพมิทนุรอ้ยละ 50 จาก Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ คดิเป็นเงนิลงทนุ
ประมาณ 81.89 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,690 ลา้นบาท ผ่าน RH International 
(Singapore) Corporation Pte. Ltd. บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้อยูท่ังจํานวน เพอืเขา้รว่ม
ดําเนนิงานในโรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 ซงึตังอยูท่จัีงหวัดสมุาตรา ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 
โรงไฟฟ้าดังกลา่วไดเ้รมิเดนิเครอืงเชงิพาณิชยม์าตังแตเ่ดอืนมกราคม 2554 มสีัญญาซอืขายไฟฟ้า 
30 ปีกบัการไฟฟ้าสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี   

3) โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ขนาดกําลังการผลติ 
180.45 เมกะวัตต ์ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ทบีรษัิทฯ ลงทนุผา่น Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd 
บรษัิทย่อยทางออ้ม ทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากัด ถอืหุน้ทังจํานวน ไดเ้รมิ
เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ละรับรูร้ายไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้าตงัแตเ่ดอืนธนัวาคม 2561 และ  

4) การเขา้รว่มดําเนนิธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ขนาดกําลังการผลติ 
2.90 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ใน สปป.ลาว โดยไดล้งนามสัญญาระหวา่งผูถ้อืหุน้และสัญญาซอืขายหุน้ 
ผา่น บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิทยอ่ยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทงัจํานวน เมอืเดอืนธนัวาคม 2561   

3.  การเขา้ซอืหุน้สว่นทเีหลอืทังหมดรอ้ยละ 20 จาก Broadspectrum Pty Limited   
ผูถ้อืหุน้เดมิ ทําใหส้ัดสว่นการลงทุนในบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด เพมิขนึจาก
รอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 100 เมอืเดอืนพฤษภาคม 2561    

4. โครงการโรงไฟฟ้าและธรุกจิเกยีวเนืองทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา  
ซงึคาดว่าจะเรมิทยอยเดนิเครืองเชงิพาณิชยแ์ละสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทฯ อย่างต่อเนือง
ตามสดัสว่นของบรษัิทฯ อกี 775.87 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ดงัน ี

ปี 2562 กําหนดเดนิเครอืงเชงิพาณชิยจํ์านวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่1) โครงการ
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลติ 
34.73 เมกะวัตต ์2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Collinsville ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ขนาดกําลังการผลติ 42.50 เมกะวัตต ์และ 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย       
ใน สปป.ลาว ขนาดกําลงัการผลติ 102.50 เมกะวตัต ์

ปี 2563 กําหนดเดินเครืองเชิงพาณิชย์จํานวน 1 โครงการ คือ 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี  ขนาดกําลังการผลติ 
23.99 เมกะวตัต ์

ปี 2564 กําหนดเดนิเครอืงเชงิพาณชิยจํ์านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย 1) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ขนาดกําลัง
การผลติ 236.00 เมกะวัตต ์ 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 
ขนาดกําลังการผลติ 145.15 เมกะวัตต ์ 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู (ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี 
ขนาดกําลังการผลติ 97.00 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ และ 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 
(ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) ขนาดกําลงัการผลติ 94.00 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ 

นอกจากน ียงัมเีหตกุารณ์สําคญัอนืๆ ในระหวา่งปี 2561  สรปุไดด้งัน ี
เดอืนมนีาคม RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) 

ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้อยูท่ังจํานวน ไดดํ้าเนนิการรับซอืหุน้กูเ้ดมิชอื 
“US$ 300,000,000 3.50% notes due 2019” และออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมช่อื 
“US$ 300,000,000 4.50% notes due 2028” ใหก้บัผูล้งทนุตา่งประเทศแลว้เสร็จ โดยเป็น
การออกและเสนอขายตามโครงการหุน้กูจํ้านวน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ของบรษัิทฯ และ 
RHIS และเงนิทไีดส้ทุธจิากการออกหุน้กูด้ังกลา่วนัน จะถกูนําไปใชใ้นการซอืคนืหุน้กูช้ดุเดมิ 
และใชใ้นกจิการทัวไปของบรษัิทในกลุ่ม รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เงนิลงทุน และ/หรอืชําระ
คนืหนขีองบรษัิทในกลุม่ 
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เดอืนพฤษภาคม ลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา เซกอง 4A 
และ 4B ขนาดกําลงัการผลติรวม 340 เมกะวตัต ์ใน สปป. ลาว  

เดอืนกรกฎาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว ทอียู่
ระหวา่งการกอ่สรา้ง  ไดเ้กดิเหตกุารณ์สนัเขอืนดนิยอ่ยกนัชอ่งเขาสว่น D เกดิรอยรา้วและมมีวลนํา
จํานวนมากไหลออกบรเิวณพนืททีา้ยเขอืนลงสูลํ่านําเซเปียนออกไปประมาณ 5 กโิลเมตร สง่ผล
กระทบตอ่ประชาชนในชมุชนและพนืทโีดยรอบบรเิวณทา้ยลํานําเซเปียนทเีชอืมตอ่ลํานําเซกอง  
ซงึบรษัิทฯ และบรษัิท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํานอ้ย จํากัด ไดร้่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และทางการ
ของ สปป.ลาว ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัอยา่งเต็มทแีละเรง่ดว่นนับตังแตว่ันททีราบเหต ุขณะนี
ยงัอยูร่ะหวา่งการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ โดยคณะกรรมการทรัีฐบาล สปป.ลาว เป็นผูจั้ดตงัขนึ   

เดอืนตลุาคม ศาลจังหวัดนนทบรุไีดม้คํีาพพิากษาเมอืวันท ี25 ตลุาคม 2561 
“ยกฟ้องของโจทกโ์ดยใหเ้หตุผลว่า บรษัิทฯ และผูบ้รหิารกระทําการโดยสุจรติ บรษัิทฯ และ
ผูบ้รหิารไมไ่ดก้ระทําละเมดิตอ่โจทก”์ ตามทโีจทกค์อื บรษัิท เอส ท ีเพาเวอร ์กรุ๊ป จํากดั ไดย้นืฟ้อง
บรษัิทฯ เป็นจําเลยในคดแีพ่งตอ่ศาลจังหวัดนนทบรุ ีกลา่วหาวา่ บรษัิทฯ และผูบ้รหิารกระทําผดิ
ขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกจิการเพอืเขา้รว่มประมลูโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชส้ทิธไิมส่จุรติทจีะ
ไมย่นืขอ้เสนอประมลูโรงไฟฟ้า ทําใหโ้จทกเ์สยีหายและขาดประโยชน์จากการไมไ่ดรั้บคัดเลอืก
การประมลู  

เดอืนพฤศจกิายน บรษัิทฯ ร่วมกับบรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) 
และบรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียรงิแอนดค์อนสตรัคชนั จํากัด (มหาชน) ในนามของ “กจิการร่วมคา้ 
บเีอสอาร”์ ยนืขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนประมูลโครงการรถไฟความเร็วสงูเชอืม 3 สนามบนิ ไดแ้ก ่
สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิสวุรรณภมู ิและสนามบนิอูต่ะเภา ตอ่การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
ซงึโครงการรถไฟความเร็วสงูมลีักษณะเป็นโครงการในรปูแบบการรว่มลงทนุระหวา่งรัฐกบัเอกชน 
(Public Private Partnership หรอื PPP)  และเมอืวันท ี13 พฤศจกิายน 2561 ไดเ้กดิเหตกุารณ์
เพลงิไหมก้ังหันลมตัวท ี1 ของโรงไฟฟ้าพลงังานลม Windy Hill ขนึเวลาประมาณ 15.00 น. และ
เพลงิไดส้งบลงเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาทอ้งถนิของเครอืรัฐออสเตรเลยี โดยระหวา่งเกดิเหตุ
โรงไฟฟ้าไดร้ะงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชัวคราว จากการตรวจสอบไม่พบความเสยีหาย       
ทกีงัหนัลมตวัอนื  ๆทเีหลอือกี 19 ตัว  โรงไฟฟ้าจงึไดป้ลดแยกกงัหันลมตัวท ี1 ทไีดรั้บความเสยีหาย
ออกจากระบบ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมทัง 19 ตัว ไดต้ามปกตติังแต่เวลา 
09.30 น. ของวนัท ี15 พฤศจกิายน 2561 ตามเวลาทอ้งถนิ 

เดอืนธันวาคม บรษัิทฯ เขา้ซอืหุน้สามัญเดมิและหุน้สามัญเพมิทนุรอ้ยละ 50 
จาก Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ ผา่น RH International (Singapore) 
Corporation Pte. Ltd. บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้อยูท่ังจํานวน เพอืเขา้รว่มดําเนนิงาน
ในโรงไฟฟ้าพลงันํา อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี  และโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald 
ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ทบีรษัิทฯ ลงทนุผา่น Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd บรษัิทยอ่ย
ทางออ้มทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั ถอืหุน้ทังจํานวน ไดเ้รมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิย์
และรับรูร้ายไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้าแลว้ นอกจากน ีบรษัิทฯ ยังไดล้งนามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้
และสัญญาซอืขายหุน้ ผ่านบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด บรษัิทย่อยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน 
เพอืเขา้รว่มดําเนนิธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  

เพือทีจะกา้วไปสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทชันนําดา้นพลังงาน และระบบ
สาธารณูปโภคพืนฐานทีใหค้วามสําคัญกับการสรา้งมูลค่าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก บริษัทฯ           
จงึเดนิหนา้ขยายกําลังการผลติไฟฟ้าพลังงานทดแทนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 และแสวงหาโอกาส
ในการพัฒนาธรุกจิผลติไฟฟ้า พลงังาน ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนอืงและธรุกจิอนื 
เพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพและการเตบิโตในระยะยาวเพมิเตมิ ไดแ้ก ่การลงทนุในธรุกจิใหบ้รกิาร
งานเดนิเครอืงและบํารุงรักษา ธรุกจิซอ่มบํารุงอปุกรณ์กังหันกา๊ซโรงไฟฟ้า ธรุกจิจัดหาเชอืเพลงิ 
ธรุกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า ธรุกจินําประปา ระบบโทรคมนาคม และธรุกจิสาธารณูปโภคพนืฐานอนืๆ   

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษา
และปรับปรุงประสทิธภิาพของเครืองจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครืองอย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ เพอืรักษาความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสญัญาซอืขายไฟฟ้า และ
ควบคมุตน้ทนุคา่เชอืเพลงิการผลติ การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ 
โดยโรงไฟฟ้าหลักของบรษัิทฯ ตังอยู่ในเขตพนืททีางภาคตะวันตกของประเทศ และเสรมิสรา้ง
ความมนัคงของระบบไฟฟ้าผา่นระบบสง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
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ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุน การบรหิาร
สภาพคลอ่ง และการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิทสํีาคัญใหอ้ยูใ่นระดับทเีหมาะสม เพอืรองรับ
กลยุทธ์การเตบิโตอย่างยังยืนของกลุ่มบรษัิทฯ  โดยใหค้วามสําคัญกับการวางแผนทางการเงนิ       
การบรหิารความเสยีงทางการเงนิ กลยุทธก์ารบรหิารความเสยีงทางการเงนิ และการบรหิารเงนิลงทุน 
และสงิหนึงทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิทแีข็งแกร่ง ไดแ้ก่ การไดรั้บการประกาศคงอันดับ
เครดติความน่าเชอืถอืของบรษัิทฯ ทรีะดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global 
Ratings และ Moody’s Investors Service ตามลําดับ  ซงึเป็นเครดติความน่าเชอืถอืเทยีบเทา่
อนัดบัเครดติของประเทศ 

ดา้นการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพือพัฒนา
ประสทิธภิาพภายในองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ เป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะทจํีาเป็นขององคก์ร 
ชว่ยเพมิศักยภาพขดีความสามารถทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากร 
เพอืใหก้า้วทนัตอ่การเปลยีนแปลงของโลกาภวิตันแ์ละการแขง่ขนัทางธรุกจิในอนาคต บรหิารจัดการ
องคก์รใหส้ามารถรับมอืตอ่การเปลยีนแปลงจากอทิธพิลของเทคโนโลยทีเีปลยีนผา่นอยา่งรวดเร็ว  

การกํากับดแูลกจิการทดี ีบรษัิทฯ ยังคงยดึมันในหลักการกํากับดูแลกจิการทดีี
อย่างต่อเนือง โดยคํานึงถงึการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยังยืน ประกอบธุรกจิอย่างมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมและสงิแวดลอ้ม   โดยยังคงมุ่งมันทจีะเป็นเพอืนบา้นทดีใีหก้ับชมุชน และ
เป็นพลเมอืงดใีหก้ับสังคมชาตแิละสังคมโลก ดว้ยความเชอืมันวา่การดําเนนิธรุกจิทกีา้วไปขา้งหนา้
พรอ้มกบัชมุชนและสงัคมจะเป็นรากฐานทมีันคงตอ่การเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ รวมถงึการดําเนนิธรุกจิ
ดว้ยความมคีณุธรรม จรยิธรรม ซอืสตัย ์โปรง่ใส ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม 
และดําเนนิตามเจตนารมณ์และจุดยนืทแีน่วแน่ในการดําเนนิธุรกจิตามหลักธรรมาภบิาลและ 
ไมค่อรรั์ปชนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
ตงัแตปี่ 2559 และปัจจบุนัไดรั้บการตอ่อายใุบรับรองเรยีบรอ้ยแลว้ตามมตคิณะกรรมการ CAC เมอืวันท ี
4 กมุภาพันธ ์2562 โดยใบรับรองดงักลา่วจะมอีาย ุ3 ปีนับจากวนัทมีมีต ิ 

จากความสําเร็จดังกลา่ว สง่ผลใหผ้ลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ในปี 2561 ซงึเป็นปีท ี18 ของการดําเนนิกจิการมกํีาไรเป็นจํานวน 5,587.60 ลา้นบาท 
คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 3.85 บาท โดยเมอืเดอืนกนัยายน 2561 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท 
คดิเป็นเงนิจํานวน 1,668 ลา้นบาท 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็น
เพมิเตมิ โดยประธานฯ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้ว่มกนัชแีจงโดยสรปุ ดงัน ี

1.  คณุนัชชา เทยีมพทิกัษ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) 
กล่าวว่า จากรายงานผลประกอบการของบรษัิทฯ ในรอบปีทผี่านมา และกจิการทจีะกระทํา
ตอ่ไปในภายหนา้  ขอสอบถามเพมิเตมิเพอืประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้เกยีวกบัการกํากบัดแูลกจิการทดีี
ทปีรากฏในหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 หนา้ท ี5 ดงัน ี 

1) การกํากบัดแูลกจิการทดี ีซงึบรษัิทฯ ไดนํ้าเสนอผา่นสอืวดีทิัศน ์และ       
ทปีรากฏในหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเกยีวกบัการปฏบิัตติามนโยบาย CAC และการไดรั้บ
การรับรองฐานะในการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษัิทฯ 
เป็นครังท ี2 นัน เพอืเป็นการแสดงความมันใจในเรอืงดังกลา่วตอ่ผูถ้อืหุน้ จงึขอทราบวา่บรษัิทฯ 
มนีโยบายและแนวทางในการขยายผลการปฏบิัตติามนโยบายและมาตรการดา้น CAC ไปสูบ่รษัิทยอ่ย 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อนื เชน่ คูค่า้ของบรษัิทฯ หรอืไม ่อยา่งไร  

2) การบรหิารทางการเงนิ จากการทบีรษัิทฯ บรหิารการเงนิโดยมุ่งเนน้ความ
เพยีงพอของเงนิทุน และการบรหิารสภาพคลอ่งเพอืรองรับกลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งยังยนืของกลุ่ม
บรษัิทฯ นัน เนอืงจากในปัจจบุันสภาวการณ์ตา่งๆ มกีารเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็ว และสง่ผลกระทบ
ตอ่ตลาดทนุ และบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คอ่นขา้งสงู จงึขอทราบวา่ 
บรษัิทฯ มกีารกําหนดกลยุทธอ์งคก์รเพอืรองรับสถานการณ์และสรา้งความมันใจใหก้ับผูถ้อืหุน้ไว ้
อยา่งไรบา้ง 
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กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงเกยีวกับนโยบายการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
และแนวทางในการขยายผลการปฏบิัตติามนโยบาย CAC ไปยังบรษัิทยอ่ย และคูค่า้ของบรษัิทฯ 
โดยสรปุดงัน ี  

1) สําหรับบรษัิทยอ่ย หมายถงึ บรษัิททบีรษัิทฯ ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 
และมอํีานาจในการควบคุม บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดใหบ้รษัิทย่อยดังกล่าวดําเนินตามนโยบายและ     
แนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC เชน่เดยีวกบับรษัิทฯ สว่นบรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ และการรว่มคา้ 
ซงึหมายถงึ บรษัิททบีรษัิทฯ ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 และไมม่อํีานาจควบคมุนัน บรษัิทฯ 
ไดนํ้าเสนอนโยบายและแนวปฏบิัตดิังกลา่วผา่นผูแ้ทนของบรษัิทฯ ทเีขา้ไปทําหนา้ทเีป็นกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทฯ นัน  ๆ 

2) ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อนื เชน่ คูค่า้ บรษัิทฯ ขยายผลนโยบายและแนวปฏบิัติ
ตามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มติ ิอาท ิการบรรจเุงอืนไขและขอ้กําหนดตา่งๆ ไวใ้นขอ้กําหนดและ
ขอบเขตการจา้ง (Term of Reference: TOR) กบัคูค่า้ทกุราย  

นางวดรัีตน์ เจรญิคปุต ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชแีจงวา่ บรษัิทฯ ไดม้ี
การกําหนดนโยบายทางการเงนิ (Finance Policy) เพอืใชใ้นการกํากับดแูลการดําเนนิงาน
ของทังกลุ่มบรษัิทฯ โดยในนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถงึแนวทางในการพจิารณาบรหิาร
ความเสยีงของกลุม่บรษัิทฯ อาท ิความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน และความเสยีงดา้นอัตรา
ดอกเบยี เป็นตน้ นอกจากนี กลุ่มบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาและปรับกลยุทธด์า้นการลงทุนใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์และการแขง่ขนัทางการตลาดอยา่งตอ่เนอืง และทนัการณ์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชนืชมสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยในฐานะ        
ผูถ้ือหุน้ทีมีบทบาทในการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมและทําหนา้ทีในการดูแลผูถ้ือหุน้                
ในภาพรวมอยา่งเขม้แข็งเป็นประจําทกุปี 

3. นายบญุชว่ย ตงัวฒันศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ ใหข้อ้คดิเห็นและสอบถามดงัน ี
1) จากผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในชว่ง 4 ปีทผีา่นมา (ปี 2558 ถงึ

ปี 2560)  มแีนวโนม้การเตบิโตมาอย่างต่อเนือง แต่ในปี 2561 ผลประกอบการมแีนวโนม้ลดลง         
โดยมีสาเหตุมาจากโรงไฟฟ้าบางแห่งทีกําลังทยอยหมดอายุสัญญาซอืขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เช่น 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี นัน บรษัิทฯ มีแผนรองรับรายไดแ้ละผลประกอบการทีลดลงจาก
โรงไฟฟ้าทจีะทยอยหมดอายสุญัญาซอืขายไฟฟ้าอยา่งไร 

2) จากผลการดําเนนิงานพบว่า ปี 2561 บรษัิทฯ  มหีนีสนิเพมิขนึจาก
รายการเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวนประมาณ 9,000 – 10,000 ลา้นบาท บรษัิทฯ  ไดนํ้าเงนิดังกลา่วไปลงทนุ
ในเรอืงใดบา้ง 

3) จากแผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power 
Development Plan: PDP) ฉบับลา่สดุ จะเห็นวา่ไมม่กีารสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า
รายใหญ ่(Independent Power Producer: IPP) บรษัิทฯ มแีผนในการดําเนนิการอยา่งไร
ในการเพมิกําลงัการผลติ (Capacity) และผลประกอบการ  

4) ขอทราบสาเหตขุองเหตกุารณ์เขอืนดนิยอ่ยของเขอืนเซเปียน-เซนํานอ้ย 
ใน สปป.ลาว ทรุดตัว  และบริษัทฯ ไดดํ้าเนินการเยียวยาและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภัย 
รวมทงัมแีผนในการป้องกนัในเรอืงดงักลา่วอยา่งไร  

5) จากกรณีเกยีวกบัปัญหาฐานรากของโรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบงทเีกดิขนึ    
เมอืปี 2561 นัน  บรษัิทฯ ไดม้กีารดําเนนิการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

ฝ่ายบรหิารฯ ไดช้แีจง และตอบขอ้ซกัถาม ดงัน ี
1) กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ กําไรสําหรับปี 2561 ของบรษัิทฯ ทลีดลง

ประมาณ 450 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 7.50 นัน เป็นตัวเลขทางบัญชเีทา่นัน โดยมสีาเหตุ
ทีแทจ้ริงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลียน โดยหากพิจารณากําไรก่อนอัตราแลกเปลียน           
จะพบวา่ ผลประกอบการปี 2561 มกํีาไรอยูท่ปีระมาณ 6,400 ลา้นบาท ซงึสงูกวา่ปี 2560 ทมีกํีาไร
ประมาณ 6,030 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15.50 ทังนี ผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลยีนดังกลา่วสบืเนืองมาจากการทบีรษัิทฯ กูย้มืเงนิสกลุเหรยีญออสเตรเลยี เพอืนําไปใช ้
ในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
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แสงอาทติย ์Collinsville ในเครอืรัฐออสเตรเลยี และอกีสว่นหนงึเกดิจากบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี 
คอรป์อเรชนั จํากดั ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดกู้ย้มืเงนิสกลุเหรยีญออสเตรเลยี เพอืนําไป
ปรับโครงสรา้งหนเีงนิกูเ้ดมิของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั จงึสง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
ไดรั้บผลกระทบขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศทงัหมดประมาณ 865 ลา้นบาท  

สําหรับแผนรองรับการเตบิโตของบรษัิทฯ ในกรณีทโีรงไฟฟ้าจะทยอยหมดอายุ
สญัญาซอืขายไฟฟ้านัน จากวดีทิัศนท์ไีดนํ้าเสนอตอ่ทปีระชมุแลว้ จะพบวา่อกี 3 ปีขา้งหนา้ 
(ปี 2562 – 2564) บรษัิทฯ มโีครงการทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา ทจีะเรมิทยอย
เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ละสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ตามสดัสว่นเพมิเตมิอกีประมาณ 775 เมกะวัตต ์
นอกจากน ีเมอืตน้ปี 2562 ยงัไดม้กีารลงนามสญัญาเพอืลงทนุในโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในเครอืรัฐ
ออสเตรเลยี เพมิเตมิอกีประมาณ 226 เมกะวตัต ์รวมเป็นกําลังการผลติทจีะเพมิขนึในอกี 3 ปีขา้งหนา้
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต ์ซงึสามารถทดแทนกําลังการผลติของโรงไฟฟ้าทกํีาลังทยอยหมดอายุ
สญัญาซอืขายไฟฟ้า ในสว่นโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจทีจีะหมดอายสุญัญาซอืขายไฟฟ้าในปี 2563 นัน 
จากแผน PDP ฉบับใหม ่และตามนโยบายของกระทรวงพลังงานทจีะสรา้งความมันคงดา้นพลังงานไฟฟ้า
เป็นรายภูมภิาคนัน  ภาคตะวันตกของประเทศไทยถอืว่าเป็นพนืทยีุทธศาสตรด์า้นพลังงานทจีะ
ชว่ยเสรมิสรา้งความมันคงทังภาคตะวันตก ภาคใต ้และกรุงเทพมหานคร จงึไดกํ้าหนดแผน
ใหม้กีารกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญอ่กีจํานวน 2 โรง ขนาดกําลังการผลติโรงละ 700 เมกะวัตต ์
และมกํีาหนดนําเขา้ระบบในปี 2567 และปี 2568 ตามลําดับ  ทังน ีจากศักยภาพความพรอ้ม
ทังดา้นพืนที และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ บริษัทฯ จึงไดรั้บการประสานงานจาก
คณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน (กกพ.) ใหจั้ดทําขอ้เสนอเพอืเขา้ร่วมการประมลูโรงไฟฟ้า
ดงักลา่ว ซงึขณะนอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของ กกพ.  

2) กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงเพมิเตมิวา่ แผน PDP ฉบับใหม ่(ปี 2561–2580) 
มแีผนสนับสนุนใหม้กีารสรา้งโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ ่ทใีหม้กีารแขง่ขันระหวา่ง กฟผ. หรอื
บรษัิทเอกชนรายใหญอ่กีประมาณ 8,000 เมกะวัตต ์โดยแบง่เป็นโรงไฟฟ้าตามรายภมูภิาค
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 1,400 เมกะวัตต ์ภาคตะวันออก 1,400 เมกะวัตต์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,400 เมกะวัตต ์ภาคใต ้1,700 เมกะวัตต ์ภาคกลางตอนบน
1,400 เมกะวตัต ์และกรงุเทพมหานครอกี 700 เมกะวตัต ์

3) กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงวา่ สาเหตสุันเขอืนดนิยอ่ยกันชอ่งเขาสว่น D 
ของโรงไฟฟ้าพลังนําเซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว ทรุดตัว อยูใ่นกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ
ของคณะกรรมการสอบสวนทรัีฐบาล สปป.ลาว แตง่ตังขนึ ขณะนีอยูร่ะหวา่งรอความชัดเจนจาก
การประกาศผลการสอบสวนอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาล สปป.ลาว อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดใ้ห ้
ความสําคัญอย่างยิงในการใหค้วามช่วยเหลือและเยียวยาผูป้ระสบภัยทีไดรั้บผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ดังกลา่ว โดยในเบอืงตน้ไดม้กีารดําเนนิการกอ่สรา้งบา้นพักชวัคราวจํานวนประมาณ 
600 หน่วย แลว้เสร็จและผูป้ระสบภยัไดเ้ขา้พักอาศยัเรยีบรอ้ยแลว้ สําหรับความชว่ยเหลอืทบีรษัิทฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมกับโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน–เซนํานอ้ย และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง
ของรัฐบาล สปป.ลาว มกีารดําเนนิการโดยสรปุ ดงัน ี 

(1) ดา้นผูป้ระสบภัย: รัฐบาล สปป.ลาว ไดดํ้าเนินการจ่ายเงิน
คา่ชดเชยและเยยีวยาใหแ้กญ่าตผิูเ้สยีชวีติ และผูส้ญูหาย รวม 71 ราย  ๆละ 10,000 เหรยีญสหรัฐฯ   

(2) ดา้นธรุกจิทไีดรั้บผลกระทบ: จํานวนรวม 31 บรษัิท ขณะนไีด ้
ดําเนนิการสํารวจแลว้เสร็จจํานวน 25 แหง่ สว่นอกี 6 แหง่ยงัอยูร่ะหวา่งดําเนนิการสํารวจ 

(3) ดา้นสาธารณูปโภคต่างๆ ทไีดรั้บผลกระทบ: เชน่ ถนน สะพาน 
โรงเรียน และไฟฟ้า เป็นตน้ ขณะนีดําเนินการสํารวจแลว้เสร็จและอยู่ระหว่างประเมนิค่าความ
เสยีหายทเีกดิขนึ 

(4) ดา้นสงิแวดลอ้ม: ไดแ้ก ่ตน้ไม ้แมนํ่า และลําธาร เป็นตน้ ขณะนี
อยูร่ะหวา่งการสํารวจและประเมนิผลกระทบจากความเสยีหายทเีกดิขนึ 

สําหรับแผนการดําเนนิงานกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย    
ใน สปป.ลาว ขณะนีไดเ้สนอแผนฟืนฟไูปยังกระทรวงพลังงานและบอ่แร่ ของ สปป.ลาว  และไดรั้บ
การอนุมัตใิหดํ้าเนนิการกอ่สรา้งเขอืนดนิยอ่ยสว่น D และเสรมิสรา้งความมันคงของเขอืนดนิยอ่ย
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สว่น E และ F แลว้  อยา่งไรก็ตาม การกอ่สรา้งโครงการดังกลา่วคาดวา่จะดําเนนิการแลว้เสร็จ 
และจะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดภ้ายในปี 2562  

4) กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงกรณีการแกไ้ขปัญหาฐานรากของโรงไฟฟ้า
พลังงานลมหว้ยบง 2 วา่ขณะนอียูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขจํานวน 26 ชดุ  ซงึคาดวา่จะแลว้เสร็จ
ประมาณเดอืนสงิหาคม 2562 ทังนี ไมส่ง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ เนอืงจากขอ้บกพรอ่ง
ดงักลา่วเกดิจากขนัตอนการออกแบบและคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึดงักลา่วอยูใ่นความรับผดิชอบของ
ผูรั้บเหมากอ่สรา้งโครงการตามสญัญา Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

5) นางวดรัีตน์ เจรญิคุปต ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชแีจงว่า
รายการเงนิกูร้ะยะยาวทเีพมิขนึในปี 2561 ดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิ       
ในสกลุเหรยีญออสเตรเลยี  โดยกลุม่บรษัิทฯ ไดกู้ย้มืเพอืนําไปใชใ้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Collinsville ในเครอืรัฐ
ออสเตรเลยี และอกีสว่นหนงึเป็นเงนิกูท้บีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด กูย้มื
เพอืนําไปใชใ้นการปรับโครงสรา้งหนีเงนิกูเ้ดมิ (Refinance) ซงึจะชว่ยทําใหป้ระหยัดอตัราดอกเบยี
เงนิกูข้องบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั ลงได ้ 

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ กลา่วชนืชมทบีรษัิทฯ สามารถบรหิาร
อตัรากําไรสทุธ ิ(Net profit margin) และอัตรา EBITDA และ EBIT ไดส้งูกวา่อัตราสว่นกําไร
ขันตน้ (Gross profit margin) และชนืชมทบีรษัิทฯ มอีนัดับเครดติความน่าเชอืถอืทดีตีามที
นําเสนอในวดีทิัศน์ผลการดําเนนิงาน และมกีระแสเงนิสดทแีข็งแกร่ง  อกีทังบรษัิทฯ ยังมกีาร
ขยายการลงทุนอย่างต่อเนือง จงึถอืไดว้่าบรษัิทฯ จัดอยู่ในกลุ่มบรษัิททมีมีูลค่าเหมาะสมกับ
การลงทนุ (Value Company) และโดยทสีว่นใหญบ่รษัิทในกลุม่นมีักไมค่อ่ยมกีารลงทนุหรอื
การเตบิโตมากนัก  แตบ่รษัิทฯ สามารถทําไดด้ทีังในการเป็น Value Company และมกีารลงทนุ
สรา้งการเตบิโต (Growth Company) ดว้ย จงึขอชนืชมเป็นอยา่งยงิ นอกจากน ียังขอชนืชม
การบรหิารการเงนิของบรษัิทฯ ทสีามารถลดวงจรเงนิสด (Cash Cycle) จาก 19 วันลงเหลอื 
17 วันได ้ซงึแสดงถงึวนัิยและการบรหิารจัดการทางการเงนิทดี ีอยา่งไรก็ตาม ขอเสนอแนะ
ใหพ้จิารณาลดตน้ทนุการกูย้มืเงนิลงโดยใชว้ธิกีารนําสนิทรัพยห์มนุเวยีน (Working capital asset)       
มาเป็นหลักประกนัในการขอสนิเชอืหมนุเวยีน (Working capital loan) และในสว่นของเงนิกู ้ขอเสนอแนะ
ใหบ้รษัิทฯ กูย้มืเงนิในรูปแบบ Revolver Bond หรอื Hybrid Bond หรอื Perpetual Bond หรอื 
Debentures เพือลดสัดส่วนการกูย้มืระยะสันและระยะยาว และสุดทา้ยขอชนืชมทมีูลค่าตลาด 
(Market Capital) ของบรษัิทฯ สงูขนึมากตงัแตช่ว่งวนัท ี25 ธนัวาคม 2561 ทผีา่นมา 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีใหคํ้าแนะนําและขอ้เสนอแนะ
ดงักลา่ว 

5. นายวโิรจน์ ทรงวัฒนา ผูถ้อืหุน้ กลา่วขอบคณุคณะกรรมการฯ และฝ่ายบรหิารฯ 
ของบรษัิทฯ ทสีามารถจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งสมําเสมอและตอ่เนอืงมาเป็นระยะเวลา
หลายปี และสอบถามเพมิเตมิ ดงัน ี

1) ขอทราบความคืบหนา้การเจรจาของบรษัิทฯ กับพันธมติร  เพือจะ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลติ 700 เมกะวตัต ์ซงึมขีา่วเมอืปลายปีทผีา่นมา 

2) ขอทราบขนาดกําลังการผลติและอายุสัมปทานของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงันํา เซกอง 4A และ 4B ใน สปป.ลาว ซงึไดม้กีารลงนามสญัญาพัฒนาโครงการในปีทผีา่นมา 

3) จากแผนการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนทีจะเพิมกําลังการผลติ        
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร ์อกีจํานวนกวา่ 100,000 เมกะวตัต ์นัน บรษัิทฯ มคีวามสนใจ
ทจีะพจิารณาเขา้ลงทนุเพมิเตมิหรอืไม ่อยา่งไร  

4) จากแผน PDP ท ีกฟผ. และบรษัิทเอกชนรายใหญ ่จะมกีารประมลู
โรงไฟฟ้าอกีจํานวนประมาณ 8,000 เมกะวัตต ์ดังทกีลา่วขา้งตน้นัน  การประมลู IPP ดังกลา่วจะมขีนึ
ในชว่งเวลาใด และบรษัิทฯ จะมโีอกาสในการลงทนุมากนอ้ยเพยีงใด 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจง ดงัน ี 
1) บรษัิทฯ มพัีนธมติรรว่มทนุเป็นจํานวนมาก  โดยในเบอืงตน้จะพจิารณา

พันธมติรทมีศีักยภาพทังในอาเซยีน และเครอืรัฐออสเตรเลยี  สว่นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลัง
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การผลติ 700 เมกะวัตต ์ทกีลา่วถงึนัน ขณะนมีอียูห่ลายแหง่ทบีรษัิทฯ พจิารณา  และยังอยูใ่น
ขนัตอนการเจรจา หากผลการเจรจาแลว้เสร็จบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา เซกอง 4A และ 4B ใน สปป.ลาว ขนาดกําลัง          
การผลติประมาณ 340 เมกะวัตต ์ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาพัฒนาโครงการทังสองแหง่ไปเมอื
กลางปี 2561  และ สปป.ลาว ไดส้ง่เรอืงมายังกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเพอืพจิารณาแลว้ 
ซงึตามแผน PDP ฉบับใหมกํ่าหนดใหม้กีารรับซอืไฟฟ้าจากตา่งประเทศไดใ้นปี 2569 ขณะน ี       
อยู่ระหว่างกระทรวงพลังงานสง่เรอืงไปยัง กฟผ. จากนัน กฟผ. จงึจะเชญิบรษัิทฯ ใหเ้สนอ
รายละเอียดของโครงการต่อไป โดยส่วนทีเป็นสาระสําคัญทีจะทําใหโ้ครงการไดรั้บอนุมัต ิ                  
ใหดํ้าเนนิการนันจะขนึอยูก่บัอตัราคา่ไฟฟ้า (Electricity tariff) ทเีสนอขาย กฟผ. ซงึเป็นตน้ทนุ
ทจีะสง่ผลใหค้่าไฟฟ้าของประเทศไทยลดลงมากนอ้ยเพยีงใด และโครงการมอีายุสัมปทาน
ประมาณ 25 ปี 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีรใ์นสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบันมโีครงการ
ทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ลว้ จํานวน 45 แหง่ และเป็นโครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอกีประมาณ 
15 แหง่ รวมทงัสนิ 60 แหง่ โดยในปี 2573 (ปี ค.ศ. 2030) สาธารณรัฐประชาชนจนี มแีผนการลงทนุ
ทจีะเพมิกําลงัการผลติใหไ้ดร้วมประมาณ 120,000 - 150,000 เมกะวัตต ์โดยบรษัิทฯ มแีผนจะเขา้รว่ม
ลงทนุกบั China General Nuclear Power Corporation (CGN) ซงึเป็นผูดํ้าเนนิโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานนวิเคลยีร ์ในสาธารณรัฐประชาชนจนีถงึรอ้ยละ 50 จากทังหมด 60 แหง่ โดยจะเห็นไดว้า่
โรงไฟฟ้าจํานวน 45 แหง่ ทเีดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้นัน ดําเนนิการโดย CGN จํานวน 22 แหง่ 
และโครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอกีจํานวน 15 แหง่นัน ดําเนนิการโดย CGN จํานวน 8 แหง่ 
รวมเป็นโครงการทดํีาเนนิการโดย CGN ทังสนิจํานวน 30 แหง่  และปัจจบุันบรษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มลงทนุ
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์Fangchenggang ระยะท ี2 ซงึขณะนีอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 
นอกจากนี ไดล้งนามบันทกึความเขา้ใจ (Memorandam of Understanding: MOU) ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์Fangchenggang ระยะท ี3 แลว้ ขณะนีอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพอืหา
ขอ้สรุปในการเขา้ร่วมลงทนุตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การพจิารณาวา่ จะเขา้ร่วมลงทนุหรอืไมนั่น บรษัิทฯ 
จะพจิารณาผลตอบแทนและความคุม้คา่การลงทนุควบคูไ่ปดว้ย 

4) การเขา้ร่วมการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า IPP ตามแผน PDP 
ระยะแรก จะเป็นการประมลูโครงการโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก ทกํีาหนดใหม้กีารกอ่สรา้งแลว้เสร็จ
และเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิยใ์นปี 2567-2568 การประมลูโรงไฟฟ้าในระยะถัดไป กําหนดกอ่สรา้ง
แลว้เสร็จและเดนิเครอืงเชงิพาณชิยเ์ป็นระยะๆ ดังน ี1) ปี 2573-2575  2) ปี 2577-2578 และ 3) 
ปี 2579-2580 ตามลําดับ โดยรวมกําลังการผลติทังหมดประมาณ 8,000 เมกะวัตต ์ เมอืพจิารณา
ถงึโอกาส ความเป็นไปได ้และศักยภาพในการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าเหล่านันของบรษัิทฯ              
ถอืไดว้า่บรษัิทฯ มคีวามพรอ้มทังดา้นความรูค้วามเชยีวชาญ และมศีักยภาพในดา้นตา่งๆ ทจํีาเป็น
และเกยีวขอ้ง ทจีะเขา้รว่มในการแขง่ขนัประมลูโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วได ้

6. นายนรัินดร ์จติประกอบ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน ี 
1) บรษัิทฯ มคีวามสนใจทจีะลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลอืก

ทผีลติจากคลนืหรอืไม ่ 
2) โครงการลงทนุดําเนนิธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  ผา่น

บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด นัน  เป็นโครงการจําหน่ายนําประปาทัวทัง สปป.ลาว หรอืไม ่และ
บรษัิทฯ มแีผน ทจีะดําเนนิธรุกจิผลตินําประปาในประเทศไทยดว้ยหรอืไม ่

3) บริษัทฯ มีแผนทีจะลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายอืนๆ เพิมเติม
หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงดงัน ี
1) โรงไฟฟ้าจากพลังงานคลืน ขณะนียังเป็นโครงการนําร่อง (Pilot 

Project) อยู ่ ยังตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศกึษาอกีพอสมควร  ปัจจบุันบรษัิทฯ มุง่เนน้การดําเนนิธรุกจิ
ทีมีความเชยีวชาญและมีความพรอ้มเป็นสําคัญก่อน อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ พยายามแสวงหา
โอกาสการลงทนุทเีหมาะสม และคุม้คา่การลงทนุอยูต่ลอดเวลา 

2) โครงการผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว ทบีรษัิทฯ ร่วมลงทุนกับ
บรษัิท เอเชยีวอเตอร ์จํากัด ผูเ้ดยีว ผา่นบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 
จะจําหน่ายนําประปาใหก้ับรัฐวสิาหกจินําประปาของนครหลวงเวยีงจันทน์ ใน สปป.ลาว โดยมี
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กําลังการผลตินําประปาไดป้ระมาณ 48,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วัน ซงึก็ยังไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
เนืองจากนครหลวงเวยีงจันทน์อยู่ในชว่งการขยายการเตบิโต  โครงการนําประปาแสนดนิ 
แบง่เป็น 2 ระยะ คอื ระยะแรก เรมิผลติตังแตเ่ดอืนธันวาคม 2561 ในอตัรา 24,000 ลกูบาศกเ์มตร
ตอ่วัน และระยะทสีอง ประมาณปี 2574 จะขยายกําลังการผลติเป็น 48,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วัน 
ระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี  ทังน ีนครหลวงเวยีงจันทน ์ไดกํ้าหนดไวใ้นแผนพัฒนาเมอืงวา่ประชาชน
จะตอ้งมนํีาประปาใชร้อ้ยละ 80-90 ภายในปี 2563 ในสว่นการลงทนุผลตินําประปาในประเทศไทย 
ปัจจบุันยังไมส่ามารถทําไดเ้นืองจากการผลตินําประปาในประเทศไทย มกีฎหมายกําหนดให ้
การประปานครหลวง และการประปาสว่นภมูภิาค เป็นผูดํ้าเนนิการแลว้แตก่รณี 

3) การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายอืนๆ เพิมเติม บริษัทฯ ยังคง
พจิารณาการเขา้ร่วมลงทนุกับพันธมติรเดมิ โดยในปี 2562 จะมกีารเปิดประมลูโครงการรถไฟฟ้า
เพมิเตมิอกีหลายสาย ซงึขณะนีอยูร่ะหวา่งรอการประกาศเกยีวกับรายละเอยีดของขอ้กําหนดและ
ขอบเขตงาน (TOR) จากนันจงึจะเขา้สูข่นัตอนการประมลูตอ่ไป  

ประธานฯ กลา่วเพมิเตมิวา่ การพจิารณาเขา้ลงทนุในโครงการใดนัน  นอกเหนือจาก
จะคํานงึถงึผลตอบแทน และความคุม้คา่ของการลงทุนแลว้ ยังไดพ้จิารณาประโยชน์ทจีะเกดิ
ต่อชมุชน สังคม  และประเทศทไีปลงทุนในภาพรวมดว้ย เชน่ การลงทุนในโครงการผลตินําประปา
แสนดนิ ใน สปป.ลาว ถอืไดว้า่เป็นโครงการทมีปีระโยชนต์อ่การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน
ใน สปป.ลาว ขณะเดยีวกนัก็เป็นโอกาสในการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ดว้ย 

7. นายธนพล สบืแล ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สํานักงานประกันสังคม) 
สอบถามวา่ ในการร่วมประมลูโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวัตต ์นัน บรษัิทฯ มนีโยบาย 
ทจีะลงทนุเองทงัหมด หรอืจะรว่มทนุกบัพันธมติรอนื   

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการทีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกพ. จะตอ้ง
นําเสนอต่อรัฐบาลเพือพจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน โดยหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดรั้บทราบถงึ
ศักยภาพดา้นความพรอ้มของพืนทแีละสงิอํานวยความสะดวกต่างๆ ในพืนทโีครงการเป้าหมาย 
ของบรษัิทฯ ซงึจะทําใหก้ารพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จตามกําหนด  

8. นายบญุชว่ย ตงัวฒันศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพมิเตมิ ดงัน ี
1) ขอทราบวา่ บรษัิทฯ มวีัตถปุระสงคท์จีะนําทดีนิในจังหวัดตา่งๆ ไดแ้ก ่

ทีดนิในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี มาพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าหรอืไม ่อยา่งไร  

2) บรษัิทฯ มโีอกาสทจีะเขา้ร่วมลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทติย์
ลอยนํา (Floating Solar) ในเขอืนท ีกฟผ. เป็นผูด้แูลหรอืไม ่ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจง ดงัน ี 
1) บรษัิทฯ ไดจั้ดซอืทดีนิในพนืทจัีงหวัดตา่งๆ สําหรับการพัฒนาโครงการ 

ไดแ้ก ่ทดีนิในจังหวัดปทมุธาน ีจํานวน 317 ไร ่เพอืเตรยีมประมลูโครงการโรงไฟฟ้า IPP รอบท ี3 
เมอืปี 2556 แตเ่มอืพจิารณาเงอืนไขและขอ้จํากัดตา่งๆ แลว้ไมส่ามารถแขง่ขันได ้บรษัิทฯ    
จงึพจิารณาไมเ่ขา้รว่มการประมลูในครังนัน ทดีนิทจัีงหวัดเพชรบรุ ีจํานวน 52 ไร่ เป็นทดีนิทโีอน
มาพรอ้มกับโรงไฟฟ้าราชบรุเีพอืใชใ้นการขนถา่ยนํามันเตาสํารองของโรงไฟฟ้าราชบรุ ีปัจจบุัน
ไม่ไดใ้ชเ้พือการดังกล่าวแต่อย่างใด และทดีนิในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 19 ไร่ เป็นทตีัง 
เสาวดัความเร็วลมเพอืศกึษาขอ้มลูความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม     

2) โครงการ Floating Solar ในปัจจบุัน กฟผ. ไดกํ้าหนดใหเ้ป็นโครงการนํารอ่ง 
(Pilot Project) ขนาดกําลงัการผลติ 45 เมกะวัตต ์ทอีา่งเก็บนําของเขอืนสรินิธร จังหวัดอบุลราชธาน ี
ซงึขณะนีอยูร่ะหวา่งการจัดเตรยีมขอ้กําหนดและขอบเขตงาน (TOR) เพอืใหผู้ส้นใจเสนอ 
เขา้ร่วมการประมูลต่อไป โดยตามศักยภาพอ่างเก็บนําของเขอืนต่างๆ ของ กฟผ. สามารถตดิตัง 
Floating Solar ไดท้ังสนิประมาณ 2,700 เมกะวัตต ์แบง่เป็นกําลังการผลติของ กฟผ. จํานวน 
2,000 เมกะวัตต ์และอกีประมาณ 700 เมกะวัตต ์จะเปิดใหผู้ท้สีนใจทัวไปเขา้ร่วมประมลูเป็นระยะ  ๆ 
บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาโอกาสในการเขา้รว่มลงทนุหากมคีวามเหมาะสมและคุม้คา่การลงทนุ 
  ประธานฯ กลา่ววา่ ในภาพรวมนันแผน PDP จะแสดงใหเ้ห็นถงึความตอ้งการ        
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอกี 10 - 30 ปีขา้งหนา้ ซงึจากแผนฉบับลา่สดุ
บรษัิทฯ ไดนํ้ามาประกอบการพจิารณาทศิทาง และโอกาสการลงทนุ รวมถงึการใชแ้ละพัฒนา



 

26

ศักยภาพใหม้คีวามพรอ้มทจีะเขา้ร่วมในการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตทชีัดเจนมากยงิขนึ 
อยา่งไรก็ตาม ในการดําเนนิการใดๆ บรษัิทฯ จะพจิารณาความชดัเจนดว้ย จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้
ไดรั้บทราบและเชอืมันวา่ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบรหิารฯ ของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญตอ่         
การพจิารณาโอกาสตา่งๆ ทจีะเสรมิสรา้งการเตบิโตอยา่งยงัยนืตอ่บรษัิทฯ เป็นลําดบัตน้ๆ  

9. นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ในการประมูลโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP ขนาดกําลังการผลติประมาณ 8,000 เมกะวัตต ์ทจีะแบง่เป็นรายภมูภิาคนัน 
บรษัิทฯ มโีอกาสในการประมลูมากกวา่ผูเ้ขา้แขง่ขนัประมลูรายอนืๆ หรอืไม ่  
  ประธานฯ กลา่ววา่ บรษัิทฯ ไม่มสีทิธพิเิศษในการเขา้ร่วมการประมลูโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และเนอืงจากยังเป็นเรอืงในอนาคต และยังมตีัวแปรตา่งๆ         
ทเีกยีวขอ้งทตีอ้งพจิารณาจํานวนมาก จงึจําเป็นตอ้งรอความชดัเจนในเชงินโยบายและเรอืงตา่งๆ 
ทเีกยีวขอ้ง  ในส่วนของบรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์ และความพรอ้มทังในดา้นศักยภาพ 
ความเชยีวชาญ และสงิอํานวยความสะดวกตา่ง  ๆทสํีาคัญและจําเป็นทจีะเขา้ลงทนุ ในโครงการตา่ง  ๆ
อยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ขอใหผู้ถ้อืหุน้มันใจวา่ บรษัิทฯ มไิดล้ะเลยทจีะพจิารณาและแสวงหา
โอกาสในการลงทนุในโครงการทบีรษัิทฯ มศีกัยภาพเพยีงพอ ทังน ีการดําเนนิการใดๆ จะตอ้ง
ไมก่อ่ใหเ้กดิภาระหนีทสีงูเกนิไป และขณะนถีอืวา่บรษัิทฯ มศีักยภาพและความพรอ้มในทกุดา้น 
รวมทังศักยภาพทางการเงินทีอยู่ในระดับทีแข็งแกร่ง  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เขา้ใจและ
ขอขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีไดแ้สดงความห่วงใยต่อบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ จะรับคําแนะนําและ
ขอ้เสนอแนะตา่งๆ และถอืเป็นหัวใจสําคัญและเป็นขวัญกําลังใจในการทจีะดําเนนิธรุกจิตอ่ไป
ในอนาคต 
 หลังจากนัน ประธานฯ แจง้ว่าในระเบียบวาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง
เนอืงจากเป็นเรอืงเสนอทปีระชมุเพอืรับทราบ  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ 
เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทผีา่นมาและกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามที
ประธานฯ เสนอ โดยไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพอืลงมต ิ

ระเบยีบวาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี                              
สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนของบรษัิทฯ 

สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
คอืนายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี3565 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบญัช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทปีรากฏในรายงานประจําปี 2561 ทไีดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม  
ซงึไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนันประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ 
และบัญชกํีาไรขาดทุนของบรษัิทฯ ดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทปีระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไร
ขาดทนุประจําปีสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี 
เห็นดว้ย 949,579,954 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999
ไมเ่ห็นดว้ย 1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001
งดออกเสยีง 582,079 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 949,580,954 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงวา่ ตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 43 ทกํีาหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึ
ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกวา่ทนุสํารองนีจะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบาย
ในการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี5/2550 เมอืวันท ี
28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงนิ
รวมหลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอนืๆ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผล
ดงักลา่วจะตอ้งขนึอยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ ผลการดําเนนิงานประจําปี 2561 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 5,587.60 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กับ 3.85 บาท และ
บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพียงพอทจีะจ่ายเงนิปันผลได ้ รวมทังบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึเงนิลงทุน       
ในโครงการต่างๆ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไร
ประจําปี 2561 และการจา่ยเงนิปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนนิงานตังแตว่ันท ี1 มกราคม 2561 
ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดงัน ี

(1)  ทนุสํารองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอไมจั่ดสรรทนุสํารอง   
ตามกฎหมายเพมิเตมิเนอืงจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท 
ซงึเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตงัแตปี่ 2549     

(2)  เงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหจ้่ายเงินปันผล
ประจําปีสําหรับผลการดําเนนิงานตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2561 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 
2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทังสนิจํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62.28 ของ
กําไรตามงบการเงนิรวม และเมอืหักเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนแรก
ของปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท ซงึคดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,668 ลา้นบาท ทไีดจ้า่ย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมอืวันท ี19 กันยายน 2561 จะคงเหลอืเงนิปันผลทจีะจา่ยสําหรับผลประกอบการ 
6 เดอืนหลงัของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,812.50 ลา้นบาท 
ทงัน ีขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา สรปุไดด้งัน ี
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล       ปี 2561           ปี 2560

กําไร                         (ลา้นบาท) 5,587.60 6,038.55*
จํานวนหุน้                   (ลา้นหุน้) 1,450 1,450
เงนิปันผลจา่ย              (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40
เงนิปันผลจา่ยทงัสนิ      (ลา้นบาท) 3,480 3,480
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร  (รอ้ยละ) 62.28 57.63*

*ปรับปรงุใหม ่
เงนิปันผลทจีา่ยในอัตรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี จะจา่ยจากกําไรสะสมสว่นที

เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซงึผูถ้อืหุน้ทเีป็นบคุคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติ
ภาษีไดท้งัจํานวน ตามอตัราทรีะบขุา้งตน้  

ในการนี  บริษัทฯ กําหนดรายชือผู ถ้ือหุน้ทีมีส ิทธิรับเงินปันผลสําหรับ 
ผลประกอบการงวด 6 เดอืนหลังของปี 2561 ในวันอังคารท ี5 มนีาคม 2562 (Record date) 
และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัศกุรท์ ี26 เมษายน 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม  
ซงึไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลงัจากนันประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล       
โดยไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิเนอืงจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสม
รวมทังสนิเทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ 
ทไีดเ้สนอตอ่ทปีระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2561 และ
การจา่ยเงนิปันผล โดยไมจ่ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิ (เนอืงจากทุนสํารอง
ตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอดสะสมรวมทงัสนิเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กบั
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) ตามทปีระธานฯ ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 950,148,454 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
งดออกเสยีง 14,579 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,148,454 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี5 พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
  ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แต่งตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ี    
ของบรษัิททกุปีนัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากัด ซงึเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2561 เป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2562 ทังนี บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
มผีลงานดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทผี่านมาอยูใ่นระดับ       
ทน่ีาพอใจ รวมทังผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทใีนฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ            
มคีวามละเอยีดรอบคอบ ในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพอืใหร้ะบบ
การควบคุมภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีี
รับรองทัวไป นอกจากนี ผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงาน
บัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตลอดจนเขา้ชแีจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั และแตง่ตังนายไวโรจน ์จนิดามณีพทิักษ์ (ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท ี3565) หรอื นายเจรญิ ผูส้มัฤทธเิลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี4068) 
หรอื นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี6333) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2562 โดยใหค้นใดคนหนงึเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 
และในกรณีทผีูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอนืของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี
จํากดั ทไีดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิตังิานแทนได ้และกําหนดคา่ธรรมเนยีม
ในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2562 เป็นเงนิจํานวน 1,200,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-
Pocket จํานวนเงนิตามจรงิ แตไ่มเ่กนิ 45,000 บาท) ทังนี คา่ธรรมเนียมดังกลา่วเพมิขนึจากปี 2561 
จํานวน 120,000 บาท  

ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดรั้บการแต่งตังเป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2562 ของบรษัิทย่อย
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บรษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บรษัิท อาร์เอช 
อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั 
บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 จํากดั บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั 
บรษัิท พบีไีบโอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั โดยมคีา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชี
ประจําปี 2562 ทจีะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการสอบบัญชทีจีะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ย
ดังกลา่ว รวมเป็นเงนิทังสนิจํานวน 2,750,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 
115,000 บาท)  

ทังนี ผูส้อบบัญชดีังกล่าวจะเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิ
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นปีทสีาม ซงึผูส้อบบัญชตีามรายชอืทเีสนอมานัน ไมม่คีวามสมัพันธ์
หรือส่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้เีกยีวขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะทจีะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทอียา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท รวมถงึผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 
ดังรายนามขา้งตน้ไม่มผีูส้อบบัญชคีนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกว่า
ระยะเวลาทีหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท์เีกยีวขอ้งกําหนด 



 

29

นอกจากนี บริษัทฯ ไดม้ีการจา้งกิจการทีเกียวขอ้งกับสํานักงานสอบบัญช ี
ทผีูส้อบบัญชสีงักัดเป็นทปีรกึษา ในปี 2561 เพอืวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ ซงึบรษัิทไดบ้ันทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายทางบัญชใีนระหว่างปีเป็นจํานวน 5,804,145 บาท ทังนี การจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกับ
สํานักงานสอบบัญชีทีผูส้อบบัญชีสังกัดในการใหบ้ริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชีนัน             
ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกนัในดา้นผลประโยชน ์ (Conflict of interest) และไมม่กีารตรวจสอบงาน 
ของตนเอง ซงึจะไม่ทําใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิัตงิาน
สอบบญัช ี
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม  
ซงึไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนัน ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตแิต่งตังผูส้อบบัญช ี
และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดทเีสนอต่อทปีระชมุดังกล่าวแลว้  
โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมต ิ        
ของทปีระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1)  

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมตอินุมตักิารแต่งตงัผู ้สอบบญัชีและกําหนด
คา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 866,534,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.2246
ไมเ่ห็นดว้ย 83,357,123 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.7754
งดออกเสยีง 317,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 949,891,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี6  พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ แถลงวา่ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ

กําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลันกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑก์าร
กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ  และระดบัความรับผดิชอบทไีดรั้บมอบหมาย 
การเปรยีบเทยีบกบัระดบัทปีฏบิัตอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั รวมทังการสรา้งแรงจงูใจ
ต่อบุคลากรทมีคีุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเีหมาะสมทสีามารถ 
เออืประโยชนต์อ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
เพอืพจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกับปีกอ่นทไีดรั้บ
อนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้  โดยเป็นอัตราทเีปรยีบเทยีบไดก้ับระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิ
ประเภท และขนาดเดยีวกนั ดงัน ี

1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2561 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงัน ี   
 (1)  กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
 (2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,500,000 บาท  
 (3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ย

มากกวา่หนงึบรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททจัีดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน 
 (4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทดํีารงตําแหน่ง และ 

ตามการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทเีขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รอ้ยละ 75 ขนึไป จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทบีรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน  ๆ
ส่วนกรรมการทีเขา้ร่วม การประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตาม
สดัสว่นการเขา้ประชมุ 

 (5) ฝ่ายบรหิารทีเป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์
ขา้งตน้ดว้ย 

ทังนี โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 
15.644 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.28 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ   

2. กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย
ในปี 2562 ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทไีดรั้บอนุมตัจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัน ี
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2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็น
รายเดือน แบ่งเป็น ส่วนทีจ่ายคงทีรอ้ยละ 75 และส่วนทีจ่ายเมือเขา้ร่วมการประชุมรอ้ยละ 25          
โดยประธานกรรมการ ใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง 
เมอืเขา้ร่วมการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บ          
ในอัตรา 24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสยีง คณะกรรมการกลันกรอง
การลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซงึมีหนา้ทีทีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2561 หนา้ท ี82    

ผลประโยชนอ์นื: กรรมการไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในลกัษณะอนื   
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไมม่ี
ผูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนันประธานฯ จึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุเป็นมตขิองทปีระชมุซงึเป็นไปตามมาตรา 90 
ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที
ประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมดของ
ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม ดงัน ี
เห็นดว้ย 948,411,756 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8107
ไมเ่ห็นดว้ย 1,733,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1824
งดออกเสยีง 65,475 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0069
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวมจาํนวนเสยีง 950,210,233 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
ระเบยีบวาระท ี7  พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุ
สามัญประจําปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนงึในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทจีะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการ         
ทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน ใหจั้บสลากกันวา่
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลัง  ๆตอ่ไป ใหก้รรมการคนทอียูใ่นตําแหน่งนานทสีดุนัน เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  
กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตงัเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด”้  ซงึในการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 มกีรรมการทจีะออกจากตําแหน่งตามวาระ  ตามขอ้บังคับดังกลา่ว รวม 5 คน 
ประกอบดว้ย นายสบืพงษ์ บรูณศรินิทร ์กรรมการ นายบญุญนติย ์วงศรั์กมติร กรรมการ นายชวน 
ศรินัินทพ์ร กรรมการ นางศริพิร เหลอืงนวล กรรมการอสิระ และ นายวรีะศกัด ิพงึรัศม ีกรรมการอสิระ     

ทังนี คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบัตกิรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ 
ประสบการณ์การทํางานในธุรกจิทีเกยีวขอ้งกับการดําเนินงานของบรษัิทฯ และความหลากหลาย         
ทางวชิาชพีทสีามารถเออืประโยชนต์อ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ 
ไดร้วมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทผีา่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน 
ไดพ้จิารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีบรษัิทฯ กําหนดขนึ ซงึสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของ
หน่วยงานกํากับดแูล รวมทังความสัมพันธท์างธรุกจิทมีนัียสําคัญทอีาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถ
ทําหนา้ทไีดอ้ย่างอสิระแลว้ จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงัน ี

1. นายสบืพงษ์ บรูณศรินิทร ์กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
2. นายบญุญนติย ์วงศรั์กมติร   กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
3. นายชวน     ศรินัินทพ์ร กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
4. นายอภชิาต ิ  ชนิวรรโณ กรรมการอสิระ   
5. นายบญุสง่     เกดิกลาง กรรมการอสิระ   
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ทังนี การเลือกตังกรรมการแทนผูท้ีออกตามวาระดังกล่าว ใหม้ีผลตังแต ่
วนัถดัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เป็นตน้ไป  

หลังจากนันประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชอืใหเ้ป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ต่อทปีระชมุ โดยเป็นขอ้มูลเดยีวกันกับทไีดจั้ดส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกับ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแลว้ และเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบเกยีวกับการเป็น
กรรมการของผูท้ไีดรั้บการเสนอชอืเพือรับการเลอืกตังเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ว่าไม่มผีูท้ี
ไดรั้บการเสนอชอืเพอืรับการเลอืกตงัเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ทเีป็นกรรมการในบรษัิททมีกีาร
ประกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกัน และเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิทฯ มเีพยีงการเป็น
กรรมการในกจิการเกยีวเนืองกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิทฯ กล่าวคอื นายสบืพงษ์ บูรณศรินิทร ์
และนายบุญญนิตย ์วงศรั์กมติร เป็นกรรมการของบรษัิท กฟผ. อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด ซงึเป็น
บรษัิทยอ่ยของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถาม และใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ โดยนาย
บุญช่วย ตังวัฒนศริกิุล ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดกรรมการชวน ศรินัินท์พร จงึเขา้ร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2561 เพยีง 12 ครัง จากจํานวนทังหมด 14 ครัง ซงึกรรมการชวน 
ศรินัินทพ์ร กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทใีหค้วามสนใจในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ    
ของกรรมการรายบคุคล และชแีจงสาเหตทุไีมไ่ดเ้ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการฯ รวม 2 ครัง 
ในปี 2561 วา่ มภีารกจิสว่นตัว  และงานราชการอนื  ๆในชว่งเวลาตรงกัน แตก่็ไดพ้จิารณาขอ้มลูจาก
เอกสารการประชมุทฝ่ีายบรหิารฯ จัดสง่ให ้และไดใ้หข้อ้คดิเห็นในประเด็นตา่ง  ๆดว้ย     

หลังจากนัน ประธานฯ แจง้วา่ การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผา่นการพจิารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดค่าตอบแทน ซงึไดพ้จิารณาคุณสมบัตทิเีหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กจิการ 
ของกลุ่มบรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้ จงึเสนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตเิลอืกตังกรรมการ  
ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ทังนี บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการ
ตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการเป็นรายบุคคลและ 
ทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทุกกรณีทังทอีอกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสยีง” 
และ “บตัรเสยี” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทปีระชมุ  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอก
ตามวาระ โดยใหม้ผีลตงัแตว่นัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เป็นตน้ไป 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี

1. นายสบืพงษ ์บรูณศรินิทร ์กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ)  
เห็นดว้ย 945,711,861 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5458
ไมเ่ห็นดว้ย 4,314,832 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4542
งดออกเสยีง 108,840 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 74,700 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,026,693 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

2. นายบญุญนติย ์วงศร์กัมติร กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 948,243,891 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8048
ไมเ่ห็นดว้ย 1,854,902 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1952
งดออกเสยีง 111,440 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,098,793 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

3. นายชวน ศรินินัทพ์ร กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 945,781,066 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5457
ไมเ่ห็นดว้ย 4,315,832 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4543
งดออกเสยีง 113,335 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,096,898 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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4. นายอภชิาต ิชนิวรรโณ กรรมการอสิระ  
เห็นดว้ย 948,349,196 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8176
ไมเ่ห็นดว้ย 1,733,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1824
งดออกเสยีง 128,035 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,082,198 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

5. นายบญุสง่ เกดิกลาง กรรมการอสิระ  
เห็นดว้ย 950,097,193 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997
ไมเ่ห็นดว้ย 2,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003
งดออกเสยีง 110,140 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวมจาํนวนเสยีง 950,100,093 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี8  พจิารณาอนมุตักิารเปลยีนแปลงชอืและตราบรษิทัฯ 
ประธานฯ แถลงว่า เพือใหส้ะทอ้นภาพลักษณ์ความเป็นบรษัิทชันนําดา้นพลังงาน      

ในระดับสากลตามวสิยัทัศนข์องบรษัิทฯ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
เพือพจิารณาอนุมัตกิารเปลียนแปลงชอืและตราบรษัิทฯ โดยยังคงใชช้อืย่อหลักทรัพยต์ามเดมิคือ 
“RATCH” ดงัน ี 
ชอืเดมิ ภาษาไทย:  บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั (มหาชน) 

ภาษาองักฤษ: RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING  HOLDING 
 PUBLIC  COMPANY LIMITED 

ชอืใหม ่ ภาษาไทย:  บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ภาษาองักฤษ: RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

   ตราบรษัิทฯ เดมิ:    ตราบรษัิทฯ ใหม:่ 

  
ทังนี  ชือและตราบริษัทฯ ใหม่ดังกล่าวไดม้ีการออกแบบใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 11 (3) ทกํีาหนดใหแ้สดงชอืบรษัิทไวใ้นดวงตรา 
ประกอบกบัหลกัเกณฑข์องกรมพัฒนาธรุกจิการคา้    

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็น
เพมิเตมิ โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงโดยสรปุ ดงัน ี

นายจารุโรจน์ ทพิยพ์ญาชัย ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นว่า โลโกท้บีรษัิทฯ นําเสนอ 
ขออนุมตัคิอ่นขา้งเล็กกวา่โลโกเ้ดมิ   

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า ในระเบยีบวาระนีเป็นการเสนอขออนุมัตชิอื
และตราประทับของบรษัิทฯ โดยชอืใหมข่องบรษัิทฯ เป็นชอืทกีระชบั จดจําง่าย มคีวามเป็นสากล 
และสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของบรษัิทฯ สว่นตราบรษัิทฯ ทจีะใชใ้นการประทับในหนังสอืและ
เอกสารตา่งๆ จะมสีเีดยีวตามหมกึพมิพ ์ซงึไดอ้อกแบบตามหลักเกณฑต์ามกฎหมาย สําหรับ
ตราสญัลกัษณ์หรอืโลโก ้ทจีะใชส้อืสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน ไดอ้อกแบบโดยสอืความหมายการ
ดําเนนิธรุกจิเพอืสรา้งการเตบิโตควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคมและสงิแวดลอ้ม ดงัน ี
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หลังจากนันประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิารเปลยีนแปลงชอื 

และตราบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีง
ทังหมดของผู ถ้ือหุ น้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของทีประชุม 
ตามมาตรา 31 ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตักิารเปลียนแปลงชือและตราบรษิทัฯ         
โดยยงัคงใชช้อืยอ่หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามเดมิคอื “RATCH” ตามทปีระธานฯ เสนอ  
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี 

เห็นดว้ย 949,783,478 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9548
ไมเ่ห็นดว้ย 353,095 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0372
งดออกเสยีง 71,460 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0075
บตัรเสยี 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005
รวมจาํนวนเสยีง 950,213,033 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 1 
ประธานฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่แถลงวา่ เพอืใหส้อดคลอ้งกับ      

การเปลยีนแปลงชอืบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีดทเีสนอแลว้ในระเบยีบวาระท ี8 คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควร
เสนอตอ่ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 1 ดงัน ี

เดมิ  ขอ้ 1. ชอืบรษัิท “บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั (มหาชน)” 
และมชีอืเป็นภาษาองักฤษวา่ RATCHABURI ELECTRICITY 
GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 

แกไ้ขเป็น  ขอ้ 1. ชอืบรษัิท “บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)” และมชีอื         
เป็นภาษาองักฤษวา่ RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม 
ซงึไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนันประธานฯ จงึเสนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตอินุมัตกิารแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 1 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
สามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เป็นมติ
ของทีประชมุตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 1 ตามทปีระธานฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เสนอ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลง
ชอืบรษิทัฯ ตามททีปีระชุมไดอ้นุมตัแิลว้ในระเบยีบวาระท ี8  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน ี

เห็นดว้ย 950,103,298 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9885
ไมเ่ห็นดว้ย 8,095 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0009
งดออกเสยีง 101,640 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0106
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวมจาํนวนเสยีง 950,213,033 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000
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ระเบยีบวาระท ี10 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 1  ขอ้ 2 และขอ้ 48 
ประธานฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่แถลงวา่ เพอืใหส้อดคลอ้งกับ

การเปลียนแปลงชือและตราของบริษัทฯ ดังรายละเอียดทีเสนอแลว้ในระเบียบวาระที 8      
คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณา ดงัน ี

1. อนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 48 เพอืให ้
สอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงชอืและตราของบรษัิทฯ ดงัน ี

เดมิ ใหม ่

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันเีรยีกวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั (มหาชน)

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันเีรยีกวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท     
ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2.  คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันหีมายถงึ 
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดงิ จํากดั 
(มหาชน) หรอืใชภ้าษาองักฤษวา่ 
“Ratchaburi Electricity Generating 
Holding Public Company Limited”

ขอ้ 2.  คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันหีมายถงึ 
บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) หรอืใช ้
ภาษาองักฤษวา่ “RATCH Group Public 
Company Limited” 

ขอ้ 48. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัทปีระทบัไวน้ ี

 

ขอ้ 48. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัทปีระทบัไวน้ ี

 

2. อนุมัตมิอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืบคุคลทกีรรมการผูจั้ดการใหญ่
มอบหมาย เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการแกไ้ขและเพมิเตมิถอ้ยคําในขอ้บังคับตามทเีสนอ
ขา้งตน้  ในกรณีทนีายทะเบียนบรษัิทมหาชนจํากัด และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคําสังหรือ
คําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคํา บางประการในเอกสารดงักลา่ว 

หลงัจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็น
เพมิเตมิ โดยประธานฯ ไดช้แีจงโดยสรปุ ดงัน ี   

นายบุญชว่ย ตังวัฒนศริกิุล ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นว่าตราใหม่ทบีรษัิทฯ นําเสนอ 
ขออนุมตันัินคอ่นขา้งโลง่ เมอืเปรยีบเทยีบกบัตราเดมิทมีรัีศมฉีายออกไปโดยรอบเต็มพนืท ี

ประธานฯ กล่าวว่า บรษัิทฯ ไดร้่วมกับผูเ้ชยีวชาญพจิารณาออกแบบตราใหม ่     
ทังดา้นความสวยงามและความหมายเชงิบวก รวมทังใหพ้นักงานทกุระดับของบรษัิทฯ ไดม้สีว่นร่วม
ในการพจิารณาดว้ย  

 หลังจากนันประธานฯ จงึเสนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตอินุมัตกิารแกไ้ข
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 48 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง         
ไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 1 ขอ้ 2 
และขอ้ 48 ตามทปีระธานฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เสนอ เพอืใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลยีนแปลงชอืและตราของบรษิทัฯ ตามททีปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิลว้ในระเบยีบ
วาระท ี8 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
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เห็นดว้ย 950,115,298 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9892
ไมเ่ห็นดว้ย 8,095 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0009
งดออกเสยีง 94,140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0099
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000
รวมจาํนวนเสยีง 950,217,533 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

ระเบยีบวาระท ี11 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรอืง

อืนๆ นอกเหนือจากทีกําหนดไวใ้นระเบียบวาระการประชุมแลว้ โดยประธานฯ และกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ ่ไดร้ว่มกนัชแีจงโดยสรปุดงัน ี

1. นายอรณุ นริมลภารด ีผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน ี 
1) การลงทนุในตา่งประเทศ นอกเหนอืจากกลุม่ประเทศทบีรษัิทฯ พจิารณา

ลงทุนในปัจจุบันนัน บรษัิทฯ มคีวามสนใจทจีะไปลงทุนในประเทศทตีังอยู่ทางภาคตะวันตก
ของประเทศไทย เชน่ ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา และสาธารณรัฐอนิเดยี ทมีแีนวโนม้
จํานวนประชากรทเีพมิขนึมากดว้ย หรอืไม ่

2) บริษัทฯ มีความสนใจทีจะเขา้ลงทุนหรือส่งเสริมโครงการวิจัยและ
พัฒนาธุรกจิรถยนตท์ีใชไ้ฟฟ้าเป็นเชอืเพลงิบา้งหรือไม่ เพือสรา้งโอกาสในการแข่งขันใหแ้ก่
บรษัิทฯ ในอนาคต 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงดงัน ี 
1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพิจารณาโอกาสทีจะเขา้ลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าต่างๆ ในประเทศทางฝังตะวันตก ซงึถอืเป็นพนืททีมีศีักยภาพ โดยปัจจุบันบรษัิทฯ ไดม้ี
การเจรจามาอยา่งตอ่เนอืงทงัในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา และสาธารณรัฐอนิเดยี โดยการลงทนุ
ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมานันยงัมขีอ้จํากดัดา้นกฎระเบยีบและความเสยีงทสํีาคญัเกยีวกบั
การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ทงัน ีอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาและพจิารณาอยา่งรอบคอบและ
รอบดา้น ควบคูไ่ปกบัการพจิารณาใหไ้ดรั้บผลตอบแทนการลงทนุทคีุม้คา่ และไมส่ง่ผลกระทบ
เชงิลบในระยะยาว   

2) โครงการพัฒนาธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการ
ลงทุนโครงการวิจัยในเรืองนี แต่มีการศึกษาขอ้มูลและความเป็นไปไดข้องการดําเนิน
โครงการพัฒนาธรุกจิรถยนตไ์ฟฟ้า โดยเฉพาะเรอืงแบตเตอรทีใีชก้ับรถยนตไ์ฟฟ้าทมีตีน้ทนุ
ค่อนขา้งสูง และการพิจารณาพันธมติรร่วมทุนจะตอ้งเป็นผูท้ีมีความเชยีวชาญทีแทจ้ริง 
เพอืใหส้ามารถแขง่ขันในตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าได ้ ซงึบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบหากมี
ความกา้วหนา้ในการพัฒนาโครงการ 

ประธานฯ กล่าวเพมิเตมิว่า เมอืพจิารณาในภาพรวมแลว้ บรษัิทฯ มคีวามสนใจ
และแสวงหาโอกาสในการเขา้ลงทนุในโครงการพัฒนาธรุกจิรถยนตไ์ฟฟ้าตามทผีูถ้อืหุน้ไดนํ้าเสนอ 
อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งพจิารณาหาพันธมติรทเีหมาะสมและมคีวามเชยีวชาญอยา่งแทจ้รงิ ควบคูไ่ปกับ
การพจิารณาผลตอบแทนในการลงทุนทคีุม้ค่า และเกดิประโยชน์ทังในภาพรวม และต่อบรษัิทฯ  
โดยบรษัิทฯ จะใหค้วามสําคัญและไม่ละเลยขอ้เสนอแนะและความเห็นใดๆ ของผูถ้อืหุน้ทจีะเป็น
ประโยชนต์อ่การพัฒนาบรษัิทฯ ทงัในปัจจบุนัและในอนาคต 

2. นายบุญช่วย ตังวัฒนศริกิุล ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า จากการทีบรษัิทฯ มีความ
ชํานาญในธุรกิจดา้นพลังงานไฟฟ้า แต่ปัจจุบันไดม้ีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอืน                    
ทหีลากหลาย อาท ิธรุกจิรถไฟฟ้า สาธารณูปโภคนําประปา หรอืธรุกจิอนืๆ จงึมขีอ้หว่งใยเกยีวกบั
ความเสยีงทอีาจเกดิขนึ เนืองจากเป็นธุรกจิทบีรษัิทฯ ยังไม่มคีวามชํานาญและเชยีวชาญ          
จงึขอทราบวา่ บรษัิทฯ มมีาตรการป้องกนัความเสยีงในการลงทนุในโครงการตา่งๆ อยา่งไร    

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทบีรษัิทฯ ยังไม่มี
ความเชยีวชาญ บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาพัฒนาและดําเนนิการในโครงการทมีคีวามเกยีวเนืองกับ
พลงังานไฟฟ้ากอ่นเป็นลําดบัตน้ๆ  เพอืใหส้ามารถใชค้วามรูแ้ละความเชยีวชาญทมีคีวามเชอืมโยง
กบัธรุกจิใหม่ๆ  รวมถงึพจิารณามาตรการและแนวทางป้องกนัความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึ นอกจากน ี
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ไดดํ้าเนนิการพจิารณาหาผูร้่วมทนุทมีคีวามรูค้วามเชยีวชาญในธรุกจินันๆ มาร่วมลงทนุดว้ย  
โดยในการลงทนุจะพจิารณาปัจจัยความเสยีงตา่ง  ๆในทกุมติอิยา่งรอบดา้นรว่มดว้ย เชน่ ความเสยีง
ดา้นอัตราแลกเปลยีน ความเสยีงดา้นการเมอืงในประเทศ ทไีปลงทนุ ความเสยีงดา้นผลกระทบตอ่
ชมุชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม รวมถงึการลงทนุในตา่งประเทศ จะพจิารณาผูรั้บซอืโครงการทมีี
ความน่าเชอืถอื เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การพจิารณาลงทนุในโครงการตา่งๆ ฝ่ายบรหิารฯ จะนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการกลันกรองการลงทนุเพอืพจิารณากลันกรองและใหค้วามเห็นชอบโครงการตา่งๆ 
ก่อนทีจะนําเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อไป  ซงึโครงการทีไดรั้บอนุมัตใิห ้          
เขา้ลงทุนจะตอ้งมผีลตอบแทนการลงทุนทเีหมาะสม โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ          
ทแีตล่ะประเทศมคีวามเสยีงทแีตกตา่งกัน หากโครงการใดมคีวามเสยีงสงู ผลตอบแทนการลงทนุ 
ก็จะตอ้งสงูตามไปดว้ย  

ประธานฯ กลา่ววา่ ในฐานะทดํีารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกลันกรองการลงทนุ 
จงึขอชแีจงเพมิเตมิดงัน ี

1) การลงทนุโครงการในตา่งประเทศ คณะกรรมการฯ จะพจิารณาถงึปัจจัยตา่งๆ 
ในหลายมติ ิเชน่ ความเสยีงในประเทศนันๆ ความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน และมาตรการ 
ทใีชใ้นการบรหิารจัดการความเสยีงทสํีาคัญ ใหอ้ยูใ่นระดับทยีอมรับได ้และในชว่ง 2 ปีทผี่านมา 
บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสนใจในการลงทนุในธรุกจิอนืเพมิมากขนึ เชน่ ธรุกจิรถไฟฟ้า ธรุกจิผลตินําประปา 
และระบบขนสง่มวลชน ซงึเมือฝ่ายบรหิารฯ นําเสนอขอความเห็นชอบโครงการลงทนุ  
คณะกรรมการฯ ก็จะพจิารณาปัจจัยความเสยีงและการบรหิารจัดการความเสยีงอยา่งรอบดา้น 
รวมทังการพิจารณาผลตอบแทนโครงการทีคุม้ค่าและเหมาะสม สําหรับการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้า ปัจจัยสําคัญในการพจิารณาเขา้รว่มการลงทนุโครงการ คอืจะตอ้งพจิารณาใหม้สีัญญา
ซอืขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) มารองรับ หรอืกรณีธรุกจิเกยีวเนอืงอนื  ๆ เชน่ 
ธรุกจิรถไฟฟ้า จะพจิารณาจํานวนผูโ้ดยสารทจีะมาใชบ้รกิาร และผลตอบแทนการลงทนุโครงการทจีะ
ไดรั้บวา่จะสามารถรองรับความเสยีงตา่ง  ๆไดอ้ยา่งไร และคุม้คา่ตอ่การลงทนุหรอืไม ่เป็นตน้ 

2)  การลงทนุโครงการในประเทศไทย ยังพจิารณาโครงการทหีากดําเนนิการแลว้
จะทําใหส้ามารถยกระดับสาธารณูปโภคพืนฐานในประเทศใหด้ียงิขนึ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในภาพรวมดว้ย นอกเหนอืจากการพจิารณาผลตอบแทนโครงการในระดับทเีหมาะสม และ
สามารถยอมรับไดแ้ลว้ 

อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจบุันการลงทนุในโครงการตา่งๆ มคีวาม
หลากหลายมากขนึ บรษัิทฯ จงึมกีระบวนการในการศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องทกุโครงการ 
ซงึจําเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศกึษาและพจิารณาอย่างรอบคอบพอสมควร หากผลการพจิารณา
พบวา่ บรษัิทฯ มศีกัยภาพ มคีวามสามารถในการลงทนุ และมคีวามพรอ้มในทกุดา้น ทังฐานะ
การเงนิทแีข็งแกรง่ ความพรอ้มดา้นทรัพยากรบคุคล พันธมติรรว่มลงทนุทดี ีและความเชยีวชาญ
ในธุรกจินันๆ ซงึจะชว่ยสง่เสรมิเพมิศักยภาพและโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายการลงทนุไปสู่
ธรุกจิทมีคีวามหลากหลายและยังยนืยงิขนึได ้  คณะกรรมการฯ จงึจะพจิารณาอนุมัตใิหเ้ขา้ลงทนุ
ในโครงการได ้

3. นายอานุภาพ ธรีณิศรานนท ์กล่าวว่า จากทไีดศ้กึษาขอ้มูลเกยีวกับพลังงาน
ทางเลอืก โดยเฉพาะโครงการ Solar Cell และ Solar Farm ในตา่งประเทศ พบวา่ยังมปีระเด็นเรอืง
ความไมเ่สถยีรของการจ่ายกระแสไฟฟ้า และตน้ทนุทคีอ่นขา้งสงู อกีทังปัจจบุันผูผ้ลติไฟฟ้า
รายใหญใ่นตา่งประเทศ เชน่ สาธารณรัฐประชาชนจนี และสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีไดพ้ยายาม
ทจีะนําพลังงานนวิเคลยีร ์และถ่านหนิมาใชใ้นการผลติไฟฟ้าแทน จงึขอสอบถามว่า ในอนาคต
หากประเทศไทยยังสง่เสรมิใหม้กีารใช ้Solar Cell และ Solar Farm ตอ่ไป จะประสบปัญหา
เชน่เดยีวกนันหีรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ จากแผน PDP ฉบับลา่สดุไมม่กีารบรรจโุครงการ 
Solar Farm แลว้ แต่จะมกีารผลักดันและสนับสนุนโครงการ Solar Rooftop เพอืให ้
ประชาชนทเีขา้ร่วมโครงการไดรั้บประโยชน์จากการลดภาระค่าใชจ้่าย (ค่าไฟฟ้า) ลงไดแ้ทน  
ซงึปัจจบุัน กกพ. ไดกํ้าหนดใหเ้ป็นโครงการนําร่อง (Pilot Project) ขนาดกําลังการผลติ 
100 เมกะวัตต์ ในปี 2562 เพือใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมโครงการ และหากมีไฟฟ้าส่วนทีเหลือ             
ก็สามารถจําหน่ายเขา้ระบบได ้ ดา้นนโยบายพลังงานหมนุเวยีนในอนาคตอาจตอ้งมอีปุกรณ์        
เก็บพลังงาน (Energy Storage) มาชว่ยเสรมิระบบการบรหิารจัดการระบบไฟฟ้าใหม้คีวามเสถยีร
ยงิขนึ ประกอบกบัเทคโนโลยตีา่งๆ ทพัีฒนาขนึจะทําใหแ้ผงโซลา่ร ์(Solar Panel) มรีาคาถกูลง 
และเมอืรวมกบัการพัฒนา Energy Storage ก็จะชว่ยดา้นความมันคงของระบบไฟฟ้าไดแ้ละ
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ไมส่ง่ผลกระทบตอ่คา่ไฟฟ้าของประเทศมากนัก อยา่งไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยตีา่งๆ 
จะตอ้งใชร้ะยะเวลา   

ประธานฯ กล่าวเพมิเตมิว่า หากพจิารณาทศิทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีนของ
รัฐบาลไทย จะพบวา่มสีาระสําคัญทเีปลยีนแปลงไปดังทปีรากฏในแผน PDP ฉบับใหม ่ซงึมทีังสองดา้น 
คอื ในดา้นดขีองการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนจะชว่ยยดือายกุารใชเ้ชอืเพลงิจากธรรมชาตหิรอืฟอสซลิ
ใหม้ไีวใ้ชไ้ดน้านขนึ และลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซงึชว่ยลดปัญหาสงิแวดลอ้ม
ของโลก สว่นในดา้นขอ้จํากดันัน ทผีา่นมาพลงังานหมนุเวยีนมรีาคาคอ่นขา้งสงูมาก เมอืมกีารพัฒนา
โครงการภาครัฐตอ้งใหเ้งนิสนับสนุน (Subsidize) และเป็นผลใหภ้าระคา่ไฟฟ้าของประชาชนสงูขนึ
ตามไปดว้ย และแมว้า่ในปัจจบุันปัญหาราคาคา่ไฟฟ้าเรมิมทีศิทางทลีดลงเนืองจากราคา
แผงโซลา่รตํ์าลง แต่ก็ยังคงประสบปัญหาความไม่เสถียรของพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว 
ประเทศไทยไดเ้รียนรูจ้ากบทเรียนเรืองนีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทพัีฒนาแลว้ เช่น 
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนทีมีกีารสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนในระดบัทสีงูมากและประสบปัญหา
ความไมม่ันคงของระบบไฟฟ้า ทําใหต้อ้งสํารองไฟฟ้า (Reserve) จากเชอืเพลงิฟอสซลิในกําลังการผลติ
ขนาดเท่ากับพลังงานหมุนเวยีน (100%) ไวเ้สรมิระบบควบคู่กันไปดว้ยเนืองจากรัฐบาลไม่สามารถ
ยอมรับความเสยีงทไีฟฟ้าจะดับได ้ซงึเป็นการลงทนุซําซอ้นและสง่ผลใหต้น้ทนุคา่ไฟฟ้าสงูขนึมาก 
เหตกุารณ์เดยีวกันนีเกดิขนึในเครอืรัฐออสเตรเลยีดว้ยเชน่กัน ประเทศไทยไดเ้รยีนรูจ้ากบทเรยีน
เหล่านี ในแผน PDP ฉบับใหม่จงึไม่ค่อยส่งเสริมเรือง Solar Farm แต่ส่งเสรมิ โซล่าร์ลอยนํา 
(Floating Solar) มากกว่า ซงึจากการทเีขอืนต่างๆ มรีะบบปัมสูบกลับ (Pump Storage) จงึนํา
แนวคดินีมาใชใ้นการบรหิารจัดการไฟฟ้าจากเขอืนซงึเมอืผนวกกับการนําโซลา่รม์าใชบ้นอา่ง 
(Floating Solar) จะมีขอ้ดีทนํีาพืนทีบนอ่างเก็บนําของเขอืนทวี่างเปล่าอยู่แลว้มาใชใ้นการผลติ
ไฟฟ้าแทนทจีะใชพ้นืททีางการเกษตร และสามารถบรหิารเวลาไดอ้ยา่งด ีกลา่วคอื ในเวลากลางวันที
สามารถผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยไ์ดแ้ตไ่มม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟ (Load) ก็สามารถใช ้
พลงังานแสงอาทติยส์บูนํากลบัมาเก็บไวบ้นพนืทอีา่งเก็บนําของเขอืน และในชว่งความตอ้งการ
ใชไ้ฟสงู (Peak) ก็ใชไ้ฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของเขอืน การบรหิารจัดการนีมลีักษณะทเีรยีกว่า 
“Hybrid” ผสมผสานวธิกีารและสามารถชว่ยแกปั้ญหาความไมเ่สถยีรของระบบไฟฟ้าไดท้างหนงึ 
ทางกระทรวงพลงังานไมส่ง่เสรมิใหพั้ฒนา Solar Farm มากเกนิไปเนอืงจากการผลติไฟฟ้าเกดิขนึ
ในชว่งเวลากลางวันทไีมม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ทังนี จากการพจิารณาเป็นรายภมูภิาคพบว่า
สว่นใหญป่ระเทศไทยยังคงมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู (Peak) ในชว่งกลางคนื สว่นการผลติไฟฟ้า
จาก Rooftop กระทรวงพลงังานใหค้วามสนใจ  โดยมแีผน 10 ปีๆ ละ 100 เมกะวัตต ์เปิดโอกาสให ้
ประชาชนผลติไฟฟ้าใชเ้อง และหากเหลอืจากการใชง้านก็สามารถขายเขา้ระบบได ้ซงึบรษัิทฯ 
ในฐานะทเีป็นผูดํ้าเนนิโครงการ จําเป็นจะตอ้งรอความชัดเจนเชงินโยบายเกยีวกับเรืองดังกล่าว 
กอ่นจะนํามาพจิารณาวา่บรษัิทฯ จะสามารถรว่มสง่เสรมินโยบายนันๆ ไดอ้ยา่งไรบา้งตอ่ไป 

4. นายบญุชว่ย ตังวัฒนศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ โครงการคลังกา๊ซธรรมชาตเิหลว 
(Liquefied Natural Gas: LNG) มคีวามคบืหนา้อยา่งไร  

กรรมการผู จั้ดการใหญ่ ชีแจงว่า บริษัทฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลการจัดหา 
กา๊ซธรรมชาตเิหลว ขนาด 1.5 ลา้นตัน แตจ่ะมใีนโครงการสถานเีก็บรักษาและแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นกา๊ซแบบลอยนํา (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) สว่นของ กฟผ. 
ขนาด 5 ลา้นตัน ทจีะตอ้งดําเนนิการกอ่สรา้งและจัดหากา๊ซธรรมชาตเิหลว โดยบรษัิทฯ มคีวามสนใจ
และอยูร่ะหวา่งการเจรจา นอกจากน ีจากแผน PDP ฉบับลา่สดุไดม้กีารปรับเพมิสดัสว่นการใช ้
ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าจากแผน PDP เดมิทรีอ้ยละ 37 มาเป็นรอ้ยละ 53 ซงึในสว่นนี
บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาและพจิารณาพนืททีเีหมาะสมอนืๆ ทจีะเขา้ไปรว่มลงทนุ ซงึจากการ
พจิารณาเห็นวา่ยังมรีะยะเวลาในการศกึษาอกีพอสมควร เนืองจากตามแผนโรงไฟฟ้าภาคใต ้
จะเกดิขนึทจัีงหวดัสรุาษฏรธ์าน ีในปี 2570 

ประธานฯ กลา่วเพมิเตมิวา่ ในภาพรวมทจีะมกีารเปิดเสรใีนการนําเขา้กา๊ซธรรมชาติ
เพมิขนึ บรษัิทฯ ในฐานะทอียูใ่นธรุกจิผลติไฟฟ้าทใีชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิหลัก จงึมคีวามสนใจ 
ทจีะเขา้ร่วมการลงทนุในธรุกจิจัดหาเชอืเพลงิเพมิเตมิเพอืเพมิโอกาสในการดําเนนิธรุกจิทคีรอบคลมุ
มากยงิขนึ โดยอาจจะพจิารณาหาพันธมติรมาร่วมดําเนนิธรุกจิดังกลา่วเนืองจากแหลง่ก๊าซธรรมชาติ
สว่นใหญต่งัอยูใ่นพนืททีมีคีวามซบัซอ้นและมกีารขยายตวัเพมิมากขนึ 

5. นายไพบูลย์ โกวทิเจรญิกุล ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า หากมีการเปิดประมูล
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร ์บรษัิทฯ สนใจจะเขา้รว่มการประมลูหรอืไม ่
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ประธานฯ กลา่ววา่ ตามแผน PDP ฉบับลา่สดุ ไมม่กีารบรรจุโรงไฟฟ้าพลังงาน
นวิเคลยีรไ์วใ้นแผน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไดม้โีครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีรท์เีกดิจาก
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซงึกระทรวงพลังงานถือว่า   
เป็นโครงการสง่เสรมิดา้นพลงังานนวิเคลยีร ์โดยบรษัิทฯ ไดม้โีอกาสในการเขา้รว่มการลงทนุ
และเขา้ไปศึกษาเทคโนโลยีทีมีความทันสมัย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. 
โดยเฉพาะดา้นความปลอดภัยในการดําเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์ซงึสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีไดใ้หค้วามสําคัญเป็นอย่างมาก ทังดา้น Power Supply ระบบหล่อเย็น (Cool Down)  
ทมีรีะบบนํารองรับการออกแบบปัมนําทสีามารถหลอ่เย็นระบบไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้   

6. นายวชิยั กาญจนการณุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึนยิามของคําวา่ เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่  
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ เป็นการเปรยีบเทยีบขนาด

การลงทุนโครงการ (Project Cost) ของโครงการอนืๆ ทไีม่ใชโ่ครงการประเภทโรงไฟฟ้า      
กับขนาดการลงทุนในโครงการประเภทโรงไฟฟ้า โดยเปรียบเทยีบกับโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Produce: SPP)  ขนาดกําลังการผลติ 100 เมกะวัตต ์ซงึโดยทัวไปจะใช ้
เงนิลงทุนประมาณ 5,000 ลา้นบาท แลว้เทียบเงนิลงทุนในโครงการกลับมาเป็นเมกะวัตต์จาก
โครงการทีไม่ใช่โครงการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทยีบเงนิลงทุนกับกําลังการผลติ
ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางเพือการบรหิารเท่านัน ในการดําเนนิงานหรือความสามารถในการสรา้ง
ผลตอบแทนของโครงการแตล่ะประเภทก็จะมคีวามแตกตา่งกนัไปตามประเภทธรุกจิ สําหรับกรณี
ทไีมส่ามารถคํานวณเป็นเมกะวัตตไ์ดจ้ะใชว้ธิกีารคํานวณจากมลูคา่กจิการ (Enterprise Value: EV) 
เปรยีบเทยีบอกีทางหนงึ ทังนี ในการกําหนดเป้าหมายของบรษัิทฯ จะมกีารวัดผลเปรยีบเทยีบ
ทังเมกะวัตต์เทียบเท่า และ EV  โดยในปี 2566 บริษัทฯ กําหนดจะเพิมกําลังการผลติเป็น 
10,000 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ หรอืคดิเป็น EV ท ี200,000 ลา้นบาท ซงึปัจจบุนัคา่ EV อยูท่ปีระมาณ 
100,000 ลา้นบาท ซงึในอนาคตบรษัิทฯ จะมกีารพจิารณาปรับเปลยีนการประเมนิใหม้คีวามเหมาะสมกบั
ธรุกจิและเป็นสากลมากยงิขนึ  

ประธานฯ กล่าวเพมิเตมิว่า เดมิบรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลัก จงึใช ้
หน่วยเป็นเมกะวัตต ์แต่ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดเ้ปลยีนชอืบรษัิทและรูปแบบการลงทุนทมีคีวาม
หลากหลายมากยงิขนึ จงึจําเป็นตอ้งพจิารณาหาหน่วยการประเมนิทเีหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ลักษณะของธุรกจิ รวมทังมคีวามเป็นสากลมากยงิขนึ ซงึอาจจะไม่ใชห้น่วยเป็นเมกะวัตต ์   
อกีตอ่ไป  

จากนัน ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทสีละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุ และ
บรษัิทฯ ขอยนืยนัวา่จะดําเนนิธรุกจิตามหลักธรรมาภบิาลควบคูไ่ปกบัการขยายการเตบิโตทางธรุกจิ 
โดยคํานึงถงึความยังยืนของกจิการ ชุมชน สังคม และสงิแวดลอ้มเป็นสําคัญ และจะพยายาม
พจิารณาแสวงหาโอกาสในการลงทนุทมีคีวามหลากหลายเพอืสรา้งมลูคา่เพมิแกก่จิการ ควบคูไ่ปกับ
การพจิารณาบรหิารจัดการความเสยีงอยา่งรอบคอบและรอบดา้น รวมทงัจะดแูลผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้
ทงัรายใหญแ่ละรายยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเหมาะสม และกลา่วปิดประชมุเมอืเวลา 16.30 น. 

อนึง หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มีผูถ้ือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพือเขา้ร่วม         
การประชมุเพิมขนึเป็นระยะๆ และเมือใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏวา่จํานวนผูถ้อืหุน้ 
ทมีาประชมุดว้ยตนเองเพมิขนึเป็น 897 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพมิขนึเป็น 1,188 ราย 
รวมทังหมดเพมิขนึเป็น 2,085 ราย นับจํานวนหุน้ได ้950,803,542 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.5727 
ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายได ้
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