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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
ของ 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
------------ 

ประชมุเมอืวันศกุรท์ ี10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชนั 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ เลขที 999/99 
ถนนพระรามท ี1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมนีายสทัุศน์ ปัทมสริวิัฒน์ ประธานกรรมการ 
(“ประธานฯ”) ของบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทปีระชมุ 

ก่อนเริมการประชุม เจา้หนา้ทีบริษัทฯ ไดนํ้าเสนอสือวีดทัิศน์แนะนําความปลอดภัย 
ในการปฏบิัตตินกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินในระหว่างการประชมุ ใหท้ปีระชมุทราบ จากนัน ไดแ้จง้แนวปฏบิัติ
เกยีวกบัการเขา้รว่มประชมุตามมาตรการป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 หรอื 
COVID-19 ตามทีทางราชการกําหนด และเป็นไปตามทีบริษัทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้                 
พรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบืองตน้แลว้ ทังนี เพือความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และ 
ประโยชนใ์นการตดิตามกรณีพบผูเ้ขา้รว่มการประชมุทเีขา้ขา่ยตดิเชอื COVID-19 รวมทังเป็นสว่นหนงึ
ของความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรับการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2563 ของบรษัิทฯ ในวันน ี 

จากนัน ประธานฯ แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า มีผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองจํานวน               
315 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 1,777 ราย รวมทังหมดเป็นจํานวน 2,092 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,045,677,538 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.1157 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดทั้งหมด ซงึครบเป็นองคป์ระชมุ 
ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 32 ทกีําหนดองคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ 
และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจํานวน            
ผูถ้อืหุน้ทังหมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดทั้งหมด     
ซงึมจํีานวน 1,450 ลา้นหุน้ 

หลังจากนัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี  2563 และ 
แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ท ี
จดบันทกึ และจัดทํารายงานการประชุมและไดแ้นะนํากรรมการซงึไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมถงึ
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทปีรกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทเีขา้ร่วมประชุม เพือร่วมใหข้อ้มูลและชแีจง
รายละเอยีดตา่งๆ  ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ปีระชมุ ดังน ี 
กรรมการทเีขา้รว่มประชุม (ครบทัง 12 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังคณะ) 
1. นายสทัุศน ์ ปัทมสริวิัฒน ์ ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการกลันกรองการลงทนุ  
2. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

3. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ  
ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายอภชิาต ิ ชนิวรรโณ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ  
และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

6. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
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7. นายบญุสง่ เกดิกลาง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายธวัชชยั จักรไพศาล กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทนุ 
9. นายบญุญนติย ์ วงศร์ักมติร กรรมการ  

กรรมการกลันกรองการลงทนุ 
และกรรมการบรหิารความเสยีง  

10. นายรัตนชยั นามวงศ ์ กรรมการอสิระ                                            
กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน       
และกรรมการกลันกรองการลงทนุ 

11. นางสาวนันธกิา ทังสพุานชิ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสยีง 
12. นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ  

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผูบ้รหิารทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายพรีะวัฒน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญอ่าวโุส 
2. นายสาครนิทร ์ ตังคะวชริานนท ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพ่ัฒนาธรุกจิ 
3. นายบญุชยั จรัญวรพรรณ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพ่ัฒนาโครงการ 
4. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
5. นางวดรีัตน ์ เจรญิคปุต ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
6. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร  
7. นางสพุัตรา ทองกาญจน ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
8. นางสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท 
ผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มประชุม 
1. นายไวโรจน ์ จนิดามณีพทัิกษ์  บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั 
ทปีรกึษากฎหมายทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายปิยะ  ครฑุเดชะ บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ ีจํากดั 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีประชุมทราบวธิีปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน           
ในแต่ละระเบยีบวาระการประชมุโดยใชส้อืวดีทัิศน์ เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสิําหรับการจัดประชุม            
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซงึบรษัิทฯ ไดจั้ดส่งรายละเอียด
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี 
สรปุไดด้ังน ี

กรณีท ี1: กรณีทผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง การลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระ หากมี
ผูถ้อืหุน้ ทมีาประชมุดว้ยตนเองทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขนึเพอืเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ 
จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเองทไีมไ่ดย้กมอืในทปีระชมุ
มมีตอินุมัตติามทปีระธานฯ เสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมต ิทังนี วธิกีารดังกล่าวเป็นวธิปีฏบิัตสิําหรับ
การลงคะแนนในเรืองทีเสนอต่อทีประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเวน้ระเบียบวาระที 7 ทีเป็นการพิจารณา              
เลือกตังกรรมการ จะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใหเ้ก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทเีขา้ประชมุ และการออกเสยีงทกุกรณี ทังทเีห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
งดออกเสยีง และบัตรเสยี รวมทังใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีท ี2: กรณีทผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมาประชมุแทน บรษัิทฯ 
ไดจั้ดทําหนังสอืมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทกีรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กําหนดขนึ 
ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทผีูถ้อืหุน้มอบใหผู้ร้ับมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทผีูร้ับมอบฉันทะ
เห็นสมควรในทปีระชมุ แบบ ข. เป็นแบบทผีูถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรอืงอยา่งไรบา้ง 
และ แบบ ค. เป็นแบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ โดยผูถ้ือหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใด              
แบบหนงึดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขนึเองก็ไดต้ามความเหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด และกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ไดก้ําหนดใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ            
มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะได ้3 ราย อยา่งไรก็ตาม ผูร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเทา่นันทมีสีทิธิ
เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
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ในการลงคะแนนเสยีงตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนไดต้ามทีเห็นสมควร จะใชว้ธิีการเดียวกันกับกรณีทีผูถ้ือหุน้มาประชุม 
ดว้ยตนเองตามทไีดเ้สนอผา่นสอืวดีทัิศนแ์ลว้นัน 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทผีูม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใด
อย่างหนงึไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึการออกเสยีงตามนันไวใ้นระบบคอมพวิเตอรต์อนลงทะเบยีน
และจะใชนั้บเป็นมตทิปีระชมุ 

บรษัิทฯ ไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ัตรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสยีงใด
ทไีมส่ามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสยีง
ไปในทางใด จะถอืวา่เป็นบัตรเสยี ไดแ้ก ่1) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนงึๆ  ทมีกีารทําเครอืงหมายเกนิกว่า 
1 ชอ่ง และ 2) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนงึๆ ทมีกีารขดู ลบ ขดีฆา่ โดยไม่มลีายมอืชอืของผูถ้อืหุน้
กํากับสําหรับกรณีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะโดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนมาแลว้ และกรณีไม่มี
ลายมอืชอืของผูร้ับมอบฉันทะกํากบัสําหรับกรณีผูถ้อืหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงคะแนนแทนตน 

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน            
ทผีูถ้อืหุน้ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี ไวเ้ป็นหลักฐานเทา่นัน ยกเวน้ระเบยีบวาระ
เลอืกตังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทังหมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสียงลงคะแนนนัน ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหผู้ถ้ือหุน้แต่ละราย 
มคีะแนนเสยีงเท่ากับจํานวนหุน้ทตีนถอือยู่ โดยถอืว่า 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ 
ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนงึ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถ              
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ 

สําหรับมตทิีประชุมในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม           
และออกเสยีงลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง และบัตรเสยี (ถา้ม)ี ไม่นับเป็นฐาน              
ในการนับคะแนน ยกเวน้ 

ระเบียบวาระที 6 การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหถ้ือคะแนนเสียง               
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ ซงึเป็นไปตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ จะนับบัตรลงคะแนน 
ทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีงและบัตรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย 

ทังนี ในกรณีทมีคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนงึ
เป็นเสยีงชขีาด   

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทปีรากฏ 
ในสงิทสีง่มาดว้ย 7 ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ซงึไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

สําหรับการใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์ว่ยในการนับคะแนนเสยีงนัน ในขันแรกบรษัิทฯ 
จะบันทกึคะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้ีมาลงทะเบียนเขา้ประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็น 
“เห็นดว้ย” ไวทั้งหมดก่อน ขันต่อไปเมือมีขอ้มูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะทีระบ ุ
ความประสงคข์องผูม้อบฉันทะไวช้ดัเจน เจา้หนา้ทจีะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 
มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ทบีันทกึไว ้และขนัสดุทา้ยเมอืมกีารลงมตใินทปีระชมุ 
บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ตามทผีูเ้ขา้ประชมุยกมอืและสง่บัตรลงคะแนน
ใหเ้จา้หนา้ท ีรวมทัง “บัตรเสยี” มาหักออกอกีจนในทสีุดจะไดค้ะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ
แบ่งเป็นจํานวนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพือประธานฯ จะไดแ้จง้ผล 
การนับคะแนนเสยีงตอ่ทปีระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ในการประชมุครังนีบรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททปีรกึษากฎหมายเป็นคนกลางเพอืทําหนา้ที
ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับ 
ของบรษัิทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรอืงต่างๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้
หรือผูร้ับมอบฉันทะทีมีสทิธเิขา้ร่วมประชุม องค์ประชุม ผูม้ีส่วนไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง 
วธิกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงใหส้อดคลอ้งตรงกับขอ้บังคับบรษัิทฯ และเป็นไปตามที
ประธานในทปีระชมุแจง้ ตลอดจนดูแลใหม้กีารเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชมุ และ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิปีระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีงจากบัตรลงคะแนน  
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บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุในระเบยีบวาระการประชมุ 
และ/หรอื เสนอชอืบุคคลเพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ โดยไดเ้ปิดรับการเสนอเรอืง   
ในระหว่างวันท ี1 กันยายน 2562 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 เป็นเวลารวม 4 เดอืน ซงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ผา่นทางระบบขา่วอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
และเพือใหก้ารปฏบิัตมิคีวามโปร่งใสและเป็นไปเพือประโยชน์ของบรษัิทฯ อย่างแทจ้รงิ คณะกรรมการ
บรษัิทฯ จงึไดก้ําหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอซงึประกอบดว้ยการกําหนดคณุสมบัติ
ของผูม้สีทิธใินการเสนอเรอืง เรอืงทจีะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ คณุสมบัตแิละลักษณะ
ตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอรม์และชอ่งทางทใีชใ้นการเสนอเรอืง ตลอดจนขนัตอนในการพจิารณา 
ทังนี เมอืสนิสดุระยะเวลาทบีรษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกล่าวแลว้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
เสนอเรอืงเพอืบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุหรอืเสนอชอืบคุคล เพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

เพอืใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งกระชบั บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ
ทีมีขอ้ซักถาม หรือขอ้เสนอแนะ ส่งคําถามล่วงหนา้ก่อนการพจิารณาระเบียบวาระนันๆ และกรณี                
มีคําถามหรือขอ้คดิเห็นเพมิเตมิในระหว่างการพจิารณาระเบียบวาระใด  ๆขอใหย้กมือแจง้ต่อเจา้หนา้ที              
ของบรษัิทฯ เพอืไปรับคําถาม และเจา้หนา้ทจีะนําเรียนต่อทปีระชมุ เพอืตอบขอ้ซักถามตามระเบยีบวาระ 
กรณีมขีอ้ซกัถามจํานวนมากบรษัิทฯ จะบันทกึคําถาม และคําตอบไวแ้นบทา้ยรายงานการประชมุตอ่ไป   

กอ่นเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ไดแ้จง้แกไ้ขคณุสมบัตกิรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
ซงึเป็นหนึงในผูท้ีบรษัิทฯ เสนอชอืใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะตามสงิทีส่งมาดว้ย  8 หนา้ 71 ของหนังสอื              
บอกกลา่วนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ดังน ี

ขอ้ความเดมิ 
“4.  นายกจิจา ศรพีฑัฒางกรุะ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 อาย ุ60 ปี 
 อยูบ่า้นเลขท ี2 ซอยพงึม ี28 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 
 มสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครังน ีดังน ี
 -  ระเบยีบวาระท ี6 ไดร้ับคา่ตอบแทนกรรมการ   

ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในฐานะกรรมการทแีตกตา่งจากกรรมการอนืในทกุระเบยีบวาระ
ทเีสนอในการประชมุครังน”ี 

แกไ้ขเป็น 
“4. นายกจิจา ศรพีฑัฒางกรุะ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 อาย ุ60 ปี 
 อยูบ่า้นเลขท ี2 ซอยพงึม ี28 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 

ไมม่สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัน ี 
(เนอืงจากไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการในระเบยีบวาระท ี6)  
ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในฐานะกรรมการทแีตกตา่งจากกรรมการอนืในทกุระเบยีบวาระ
ทเีสนอในการประชมุครังน”ี 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดดํ้าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทไีดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเป็นลําดับ ดังตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
  เมอืวนัท ี12 เมษายน 2562 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
ทจัีดประชมุเมอืวันท ี12 เมษายน 2562 ซงึมจํีานวน 26 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ท ี13 ถงึหนา้ท ี38 
ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุทไีดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้่งคําถามและขอ้คดิเห็นเพิมเตมิ              
ซงึไมม่ผีูใ้ดสง่คําถาม หรอืขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนัน ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตริับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ                    
ของทปีระชมุ ซงึเป็นไปตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
เมอืวนัท ี12 เมษายน 2562 ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 1,032,545,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 9,211,500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,032,545,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ  
  เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทผีา่นมา และกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 

ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีทผี่านมา และกจิการทจีะกระทํา
ต่อไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ ต่อทปีระชมุ โดยใชส้อืวดีทัิศน์ความยาวประมาณ 13 นาท ีซงึมเีนือหา 
โดยสรปุดังน ี

บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมันแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนือง เพอืเป้าหมายการเพมิ
มูลค่ากจิการ และสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับ 
การดําเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้ม ตอบสนองความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครัด สูก่ารไดร้ับ
การยอมรับเป็นองค์กรทีแข็งแกร่ง และมีความยังยืนในทุกมติ  ิทังมติ  ิดา้นเศรษฐกจิ สังคม และ
สงิแวดลอ้ม 

ปี 2562 บรษัิทฯ มผีลการดําเนนิงานทสีําคัญตามสัดสว่นการลงทุนทังในธุรกจิ
ดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ รวมทังสนิประมาณ 
8,854.45 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า ประกอบดว้ย ธุรกจิทเีดนิเครืองและใหบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ลว้
ทังสนิประมาณ 7,162.09 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ (ธรุกจิไฟฟ้า 7,159.19 เมกะวัตต)์ และโครงการ
ทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนาอกีประมาณ 1,692.36 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า (ธุรกจิไฟฟ้า 
1,495.88 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลังการผลติจากบรษัิทยอ่ย และจากการลงทนุทบีรษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มทนุ
ทังในประเทศและตา่งประเทศ สรปุไดด้ังน ี

1. โรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนืองอนืๆ ทเีดนิเครอืงและ
ใหบ้รกิารเชงิพาณชิยอ์ยูเ่ดมิ รวมทังสนิประมาณ 6,863.25 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  

1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,961.48 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
โรงไฟฟ้าราชบุร ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีโรงไฟฟ้าราชบุรเีพาเวอร ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก
ราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์โซลาร์ตา้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซล่าเพาเวอร ์โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมหว้ยบง 2 และ 3 
และโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลสงขลาไบโอแมส   

2)  โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 1,898.87 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา และโรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 
ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานลม และการเสรมิ
การใหบ้ริการกูค้ืนระบบโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด ในเครือรัฐ
ออสเตรเลยี รวมทังการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าผ่านการถอืหลักทรัพย ์EDL-Generation Public 
Company ในตลาดหลักทรัพย ์สปป.ลาว 

3) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกจิเกยีวเนืองอืนๆ ขนาดกําลังการผลติ 
ประมาณ 2.90 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ไดแ้ก ่ธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  

2. โรงไฟฟ้าทเีขา้ลงทุนและเดนิเครอืงเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิในระหว่างปี 2562 
อกี 298.84 เมกะวัตต ์ดังนี  
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1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Collinsville ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ขนาด
กําลังการผลติ 42.50 เมกะวัตต ์ 

2)  โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุรี ขนาด               
กําลังการผลติ 34.73 เมกะวัตต ์  

3) โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน จังหวัดปทุมธานี ขนาด                
กําลังการผลติ 119.11 เมกะวัตต ์ 

4) โรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว ขนาดกําลังการผลติ 
102.50 เมกะวัตต ์ 

3. โครงการโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกจิเกยีวเนืองอืนๆ 
ทเีขา้ลงทนุเพมิเตมิ และทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา ซงึคาดวา่จะเรมิทยอยเดนิเครอืง
และใหบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ละสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนืองตามสัดสว่นของบรษัิทฯ อกีประมาณ 
1,692.36 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ดังน ี

ปี 2563 กําหนดเดนิเครอืงและใหบ้รกิารเชงิพาณชิยเ์พมิเตมิอกี 4 โครงการ 
รวมประมาณ 179.41 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ไดแ้ก ่ 

1)  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาด                
กําลังการผลติ 149.94 เมกะวัตต ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี 
ขนาดกําลังการผลติ 23.99 เมกะวัตต ์

3)  โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกําลังการผลติ
ประมาณ 3.16 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่  

4) โครงการโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ ขนาดกําลังการผลติประมาณ 
2.32 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่  

ปี 2564 กําหนดเดนิเครือง และใหบ้รกิารเชงิพาณิชยอ์ีก 5 โครงการ รวมประมาณ 
798.95 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาด               
กําลังการผลติ 226.80 เมกะวัตต ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ขนาดกําลังการผลติ 236.00 เมกะวัตต ์

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 
ขนาดกําลังการผลติ 145.15 เมกะวัตต ์

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู (ชว่งแคราย-มนีบุร)ี ขนาดกําลังการผลติประมาณ 
97.00 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่  

5)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพรา้ว-สําโรง) ขนาดกําลังการผลติ
ประมาณ 94.00 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่  

ปี 2567 และปี 2568 กําหนดเดนิเครืองเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิอกี 714 เมกะวัตต ์             
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่มหนิกอง จังหวัดราชบรุ ี

นอกจากน ียังมเีหตกุารณ์สําคัญอนืๆ ในระหวา่งปี 2562 โดยสรปุดังน ี
เดอืนกมุภาพันธ ์ 
บรษัิทฯ ลงนามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบับรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากดั (มหาชน)  

เมอืวันท ี5 กมุภาพันธ ์2562 และตอ่มาไดจั้ดตังบรษัิท สมารท์ อนิฟราเนท จํากดั เมอืวันท ี27 มถินุายน 2562 
โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ตามลําดับ เพือร่วมทุนโครงการโครงข่ายสายใยแกว้                 
นําแสงใตด้นิ      
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เดอืนมนีาคม  
Collector Wind Farm Pty Ltd บรษัิทย่อยทีบรษัิท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํากัด   

ถือหุน้ทังจํานวน ลงนามสัญญาทางการเงินกับ Clean Energy Finance Corporation วงเงินกู  ้              
179 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี เมอืวันท ี19 มนีาคม 2562 เพอืพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
Collector ในเครอืรัฐออสเตรเลยี  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี ลงนามสญัญาเงนิกู ้
และสัญญาการเงนิอืนๆ กับสถาบันการเงนิชันนํา 4 แห่ง รวมวงเงนิกูจํ้านวน 222 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะเวลา 20 ปี เมอืวันท ี20 มนีาคม 2562 เพอืนําไปใชใ้นการพัฒนาโครงการ และไดเ้บกิเงนิกูง้วดแรกแลว้ 
เมอืวันท ี14 พฤศจกิายนปีเดยีวกนั  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ทีบริษัทฯ ลงทุนผ่าน 
Collinsville Solar PV Pty Ltd บรษัิทย่อยทางออ้มทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด 
ถอืหุน้ทังจํานวน ไดบ้รรลุเงอืนไขตามสัญญาซอืขายไฟฟ้า และเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณิชยต์ังแต่
วันท ี21 มนีาคม 2562 

เดอืนเมษายน  
เปลยีนชอืและตราบรษัิทฯ จากเดมิ “บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดงิ จํากัด (มหาชน)” 

เป็น “บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” โดยไม่เปลยีนแปลงชอืย่อหลักทรัพย ์และไดแ้กไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธแิละขอ้บังคับบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงดังกลา่ว 

เดอืนพฤษภาคม   
จัดตังบรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากัด (“HKH”) บรษัิทย่อยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้

ทังจํานวน และบริษัท หนิกองเพาเวอร์ จํากัด (“HKP”) บริษัทย่อยทางออ้มทีบริษัทฯ ถือหุน้ 
ทังจํานวนผา่น HKH ตอ่มา HKP ไดล้งนามสัญญาซอืขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2562 เพือเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมหินกอง 
จังหวัดราชบรุ ีขนาดกําลังการผลติ 1,400 เมกะวัตต ์และเมอืวันท ี3 มกราคม 2563 บรษัิทฯ ไดข้ายหุน้ 
HKH ใหบ้รษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) ในสัดสว่นรอ้ยละ 49 ในราคาพาร ์
(หุน้ละ 10 บาท)  

เดอืนมถินุายน  
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบรุ ีทบีรษัิทฯ 

ถอืหุน้รอ้ยละ 35 ผ่านบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด เรมิเดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ลว้เมอืวันท ี
1 มถินุายน 2562 

เดอืนกรกฎาคม  
บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั บรษัิทยอ่ยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน

ไดเ้ขา้ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยี เครอืรัฐออสเตรเลยี 
โดยการซือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 70           
ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมือวันที 26 กรกฎาคม 2562 และไดเ้บิกเงินกูง้วดแรก              
ตามสญัญาทางการเงนิจากสถาบันการเงนิตา่งๆ เมอืวันท ี10 ตลุาคม 2562 

เดอืนสงิหาคม  
เปลยีนทอียู่บรษัิทฯ เป็นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ี

จังหวัดนนทบรุ ีตามโครงการปรับปรงุเลขหมายประจําบา้นในเขตเทศบาลนครนนทบรุ ี
บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซอืหุน้บรษัิท นวนครการไฟฟ้า จํากดั จากกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิในสดัสว่น

รอ้ยละ 99.97 เมอืวันท ี20 สงิหาคม 2562 เพือดําเนินกจิการโรงไฟฟ้า SPP ระบบโคเจนเนอเรชัน 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลติตามสัดสว่น 119.11 เมกะวัตต ์ซงึเรมิเดนิเครืองเชงิพาณิชย์
ตังแตว่ันท ี31 ตลุาคม 2556 และภายหลังบรรลเุงอืนไขตามสญัญาซอืขายหุน้ บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ดําเนนิ
กิจการในบริษัทดังกล่าวตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 จากนัน ไดจ้ดทะเบียนเปลียนชือเป็น                 
บรษัิท ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั เมอืวันท ี4 พฤศจกิายน 2562 
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บรษัิท ไทยลาวลกิไนท ์จํากดั เป็นโจทกย์นืฟ้องคดแีพง่ตอ่ศาลทรัพยส์นิทางปัญญา
และการคา้ระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวอา้งว่า บรษัิทฯ ละเมดิความลับทางการคา้ของโจทก ์           
ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว ทุนทรัพยต์ามคําฟ้องเป็นเงนิ 
6,457,097,500 บาท ซงึบรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหท้นายความดําเนนิการทางกฎหมาย เพอืต่อสูค้ดี
ตามกระบวนการยุตธิรรม เพอืเป็นการรักษาสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มันใจว่า 
บรษัิทฯ มไิดก้ระทําการตามขอ้กลา่วอา้งในคําฟ้อง และมคีวามเชอืมันอยา่งสงูในขอ้ตอ่สูข้องบรษัิทฯ 
จงึยังมไิดบ้ันทกึประมาณการหนสีนิทอีาจจะเกดิขนึไวใ้นบัญชขีองบรษัิทฯ 

เดอืนกนัยายน  
บรษัิท ไฟฟ้า นํางมึ 3 จํากัด ซงึเป็นบรษัิทร่วมทนุใน สปป.ลาว ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 

ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการและชําระบัญชตีามกฎหมาย สปป.ลาว แลว้เสร็จ การเลกิกจิการดังกล่าว
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ เนอืงจากบรษัิทรว่มทนุไมม่กีารทําธรุกรรมใดๆ 

เดอืนพฤศจกิายน 
บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุโดยการซอืหุน้บรษัิท ตงิส ์ออน เน็ต จํากัด ในสัดสว่นรอ้ยละ 35 

จากผูถ้อืหุน้เดมิ เมอืวันท ี19 พฤศจกิายน 2562 โดยมเีป้าหมายจะตดิตังสถานีโครงขา่ย (Base Station) 
ครอบคลมุพนืทรีอ้ยละ 70 และประชากรรอ้ยละ 85 ของประเทศ  

โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว ไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว             
ในเมอืงหงสา แขวงไซยะบรุ ีสปป.ลาว เมอืวันท ี21 พฤศจกิายน 2562  สง่ผลใหร้ะบบป้องกัน
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสาทํางานอัตโนมัต ิและหยดุผลติกระแสไฟฟ้าเป็นการชวัคราว จากการตรวจสอบ
เบอืงตน้ ไม่พบผูบ้าดเจ็บและความเสยีหายทมีนัียสําคัญ รวมทังโครงสรา้งหลักไม่ไดร้ับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

เดอืนธันวาคม  
บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั บรษัิท พบีไีบโอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั 

บรษัิทย่อยทางออ้มทีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่านบรษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บรษัิทย่อยทีบรษัิทฯ ถือหุน้              
ทังจํานวน ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเมือวันที 2 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการชําระบัญช ี
การเลกิกจิการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษัิทฯ เนืองจากบรษัิทย่อยทังสามแห่ง              
ไมม่กีารทําธรุกรรมใด  ๆ

โรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว เรมิเดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ละ
รับรูร้ายไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้าแลว้ เมอืวันท ี6 ธันวาคม 2562 

เพือเป้าหมายการเป็นบรษัิทชันนําดา้นพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน 
ทีใหค้วามสําคัญกับการสรา้งมูลค่าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษัิทฯ จงึมุ่งมันขยายการเตบิโต 
สูค่วามยังยนื ทังการเพมิกําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต ์หรอืเพมิมลูคา่กจิการเป็น 2 แสนลา้นบาท 
สัดส่วนการลงทุนดา้นไฟฟ้าและพลังงาน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน 
และอนืๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ตามสดัสว่นการลงทนุของบรษัิทฯ แสวงหาพันธมติรเพอืขยายโอกาส 
ในการลงทนุและพัฒนาธรุกจิทังดา้นพลังงาน สาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิเกยีวเนือง และอนืๆ 
ทังในตลาดเดมิ และตลาดใหม ่เพอืเสรมิสรา้งศักยภาพ และความแข็งแกรง่ดา้นขดีความสามารถ  
ในการแขง่ขนัในอนาคตอยา่งตอ่เนอืง 

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ยังคงใหค้วามสําคัญกับการบรหิารจัดการ การดแูล
บํารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธิภาพของเครืองจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทีเกียวขอ้งกับ 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทังธุรกิจโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจอืนๆ 
ทีเกียวขอ้ง เพือใหส้ามารถเพิมกําลังการผลติไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ รักษาความพรอ้มจ่าย
กระแสไฟฟ้าไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้า ควบคมุตน้ทนุคา่เชอืเพลงิการผลติ การใชป้ระโยชนร์ว่มกนั
ของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ และตอ่ยอดนวัตกรรมตา่งๆ เพอืสรา้งประโยชนอ์งคร์วมในธรุกจิ 
หรือการบรหิารจัดการในดา้นอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนเสรมิสรา้งความมันคงของระบบไฟฟ้า และ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นไดว้่า ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดพ้ัฒนา
นวัตกรรมสําคัญ และขณะนีไดย้นืขออนุสทิธบิัตร “ระบบผลติไฟฟ้าและไอนํา (Cogeneration) ทมีี
การทํางานร่วมกันระหว่างเครืองกังหันแก๊ส เครืองกังหันไอนํา และเครืองยนต์แก๊ส  เพือเพิม
ประสทิธภิาพและความยดืหยุ่นในการผลติสูง” ต่อกรมทรัพยส์นิทางปัญญา เมอืวันท ี28 สงิหาคม 2562 
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คาดวา่จะทราบผลการพจิารณาประมาณเดอืนมนีาคม 2563 แตจ่ากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 สง่ผลใหก้รมทรัพยส์นิทางปัญญาไดข้ยายระยะเวลาการพจิารณาออกไปไมม่กีําหนด 

ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุน การบรหิารสภาพคล่อง 
และการดํารงอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญใหอ้ยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือรองรับกลยุทธ์การเติบโต                
อยา่งยังยนืของกลุม่บรษัิทฯ โดยใหค้วามสําคัญกบัการวางแผนทางการเงนิ การบรหิารความเสยีงทางการเงนิ 
และการบริหารเงินลงทุน ซงึสงิหนึงทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานะการเงินทีแข็งแกร่ง ไดแ้ก่ การไดร้ับ             
การประกาศคงอันดับเครดติความน่าเชอืถอืของบรษัิทฯ เทยีบเท่าอันดับเครดติของประเทศ ทรีะดับ AAA, 
BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s Investors Service 
ตามลําดับ และไดร้ับการปรับเพิมแนวโนม้อันดับเครดติเท่ากับแนวโนม้อันดับเครดติของรัฐบาลไทย              
จากเดิม “Stable” หรือ “คงที” เป็น “Positive” หรือ “เชิงบวก” จาก Moody’s Investors Service และ 
จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัวโลก Moody’s Investors Service 
ไดป้รับลดแนวโนม้อนัดับเครดติเทา่กบัการปรับลดอนัดับเครดติของรัฐบาลไทย เป็น “Stable” หรอื “คงท”ี 

ดา้นการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพือพัฒนา
ประสทิธภิาพภายในองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ ซงึถอืเป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะทจํีาเป็น
ขององคก์รทจีะชว่ยเพมิศักยภาพและขดีความสามารถทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นบุคลากรใหเ้ท่าทันต่อการเปลยีนแปลงของโลกาภวิัตน์และรองรับการแข่งขัน
ทางธรุกจิในอนาคต การบรหิารจัดการองคก์รใหส้ามารถรับมอืตอ่การเปลยีนแปลงจากอทิธพิล
ของเทคโนโลยีทีเปลียนผ่านอย่างรวดเร็ว เพือเป็นแรงกระตุน้และขับเคลือนองค์กร 
สูค่วามสําเร็จอยา่งยังยนืตามทศิทางธรุกจิ วสิยัทัศนอ์งคก์ร  และภาพรวมของประเทศทัง 3 มติ ิ
คอื เศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม   

การกํากบัดแูลกจิการทดี ีบรษัิทฯ ยังคงสานตอ่เจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ตามหลักการ
กํากบัดแูลกจิการทดี ีโดยใหค้วามสําคัญในการสรา้งคณุคา่กจิการเพอืการเตบิโตอยา่งยังยนื ประกอบธรุกจิ
อย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสงิแวดลอ้ม ยนืหยัดทจีะเป็นเพือนบา้นทดีใีหก้ับชุมชน และ
สังคม ดว้ยความเชือมันว่าการดําเนินธุรกิจดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซือสัตย์ โปร่งใส 
ไม่คอร์รัปชัน และปฏบิัตติ่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และกา้วเดนิไปขา้งหนา้เคียงขา้ง                   
ไปดว้ยกันกับชุมชนและสังคมอย่างสันติสุข จะเป็นรากฐานทีมันคงสู่เป้าหมายการเติบโต 
อย่างแข็งแกร่ง และยังยนื ดังจะเห็นเป็นทปีระจักษ์จากการไดร้ับประกาศเกยีรตคิุณและรางวัลตา่งๆ 
ดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดี ีไดแ้ก ่การประเมนิผล การสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน 
ประจําปี 2562 ทรีะดับ “ดเีลศิ” การประเมนิคุณภาพการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
คะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ไดร้ับการจัดใหอ้ยู่ในรายชือหุน้ยังยืน ประจําปี 2562 รางวัลตน้แบบ                 
องค์กรทียังยืน ประเภท “Rising Star Sustainability Awards” ประจําปี 2562 รางวัลเกียรตคิุณ              
ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลความยังยืน ประจําปี 2562 รางวัลบูธยอดเยียมในการนําเสนอขอ้มูลและ               
บรกิารแก่ผูเ้ขา้ชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 และ
รางวัลอาคารโดดเดน่ดา้นความปลอดภัย ประจําปี 2562 ระดับ “Platinum”   

บรษัิทฯ ดําเนินธุรกจิตามนโยบายและแนวทางการปฏบิัตติามนโยบาย CAC 
โดยมกีารถา่ยทอดนโยบาย และแนวปฏบิัตไิปยังบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ และคูค่า้ 
โดยสรปุดังน ี  

1) กําหนดใหบ้รษัิทยอ่ยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 50 และมอํีานาจในการควบคุม 
ดําเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC เชน่เดยีวกับบรษัิทฯ  และสําหรับบรษัิทในเครอื 
บรษัิทรว่มทนุ และการรว่มคา้ ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 และไมม่อํีานาจควบคมุ ดําเนนิการ
โดยการสอืสารและนําเสนอนโยบายและแนวปฏบิัตดิังกล่าวไปยังบรษัิทนัน  ๆผ่านทางผูแ้ทนของบรษัิทฯ             
ทเีขา้ไปทําหนา้ทเีป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทนัน  ๆ

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC ในหลาย  ๆมติ ิไปยังผูม้สีว่นไดเ้สยี
กลุ่มอืน เช่น การบรรจุเงือนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ไวใ้นขอ้กําหนดและขอบเขตการจา้ง (Term of 
Reference: TOR) กบัคูค่า้ทกุราย เป็นตน้ 

จากการดําเนนิการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจรงิจัง บรษัิทฯ ไดร้ับการรับรองการต่ออายุ
สมาชกิแนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) อกี 3 ปี นับตังแตว่ันท ี4 กมุภาพันธ ์2562 

จากความสําเร็จดังกล่าว ส่งผลใหผ้ลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ                
และบรษัิทย่อย ในปี 2562 มีกําไรเป็นจํานวน 5,963.28 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 4.11 บาท           
โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 
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ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 แลว้จํานวน 2 ครัง ครังท ี1 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับ               
ผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนแรกของปี 2562 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 
1,667.50 ลา้นบาท เมอืวันท ี20 กันยายน 2562 และ ครังท ี2 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนหลังของปี 2562 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 
1,812.50 ลา้นบาท เมอืวันท ี17 เมษายน 2563 เพอืลดผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้จากการเลอืนการประชมุ               
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ทกีําหนดไวเ้ดมิวันท ี9 เมษายน 2563 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของ COVID-19 และเมอืนับรวมการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลทังสองครัง รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายสําหรับ            
ผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท คดิเป็นเงนิทังสนิจํานวน 3,480 ลา้นบาท               
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวม 

ประธานฯ กล่าวเพมิเตมิว่า จากสอืวดีทัิศน์ทไีดนํ้าเสนอผลการดําเนินงานโดยภาพรวม             
ในรอบปี 2562 และทศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษัิทฯ ในอนาคต ซงึมีความสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์                    
และเป้าหมายของบริษัทฯ ตามทีไดม้ีการปรับเปลียนชือบริษัทฯ เมือปีทีผ่านมา โดยทิศทาง 
การดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในปัจจุบันนอกเหนือจากการมุ่งเนน้การผลติไฟฟ้าแลว้ ยังมุ่งเดนิหนา้                 
ขยายฐานธุรกจิไปสูธุ่รกจิอนื  ๆเชน่ การเขา้ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพนืฐานต่าง  ๆเพมิเตมิ ซงึปัจจุบัน       
ไดบ้รรลุผลสําเร็จ และมีความกา้วหนา้มาโดยตามลําดับ นอกจากนี บรษัิทฯ ยังคงยดึมันดําเนินธุรกจิ           
ตามหลักธรรมาภบิาล มีฐานะทางการเงนิทีแข็งแกร่ง และเสรมิสรา้งศักยภาพในการลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายทกีําหนด 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้่งคําถามและขอ้คดิเห็นเพิมเตมิ               
โดยประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดร้ว่มกนัชแีจงโดยสรปุ ดังน ี

1. คุณสวุรรณี เชยีรสริไิกรวุฒ ิและคุณกมลรัตน์ พพิัฒน์เสรธีรรม ผูถ้อืหุน้ และ        
คณุสเุมธ เออืงพูลสวัสด ิผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย)  และคณุปรญิญา เธยีรวร 
ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (คุณมนิ เธยีรวร) มขีอ้ซักถามโดยสรุปว่า จากผลกระทบทเีกดิขนึเนืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงทีผ่านมา ซงึไดส้รา้งความเสียหายและผลกระทบ                    
ตอ่เศรษฐกจิเป็นอยา่งมากนัน บรษัิทฯ มวีธิกีารรับมอื หรอืมกีารประมาณการผลกระทบดา้นธรุกจิในปี 2563 
อย่างไร และจะมผีลกระทบต่อการดําเนนิโครงการต่าง  ๆของบรษัิทฯ ทังในประเทศ เชน่ โครงการโรงไฟฟ้า
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร และในต่างประเทศ เชน่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลยี และ
สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี หรอืไม ่และจะกระทบความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอยา่งไรเมอืเทยีบกบัปี 2562 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในเรืองดังกล่าวและ 
ไดต้ดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิมาโดยตลอด โดยไดก้ําหนดมาตรการและแนวปฏบิัตติา่งๆ 
ใหส้อดรับกบัมาตรการและขอ้กําหนดของทางราชการ เพอืดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น และ
สรา้งความเชอืมันใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูร้่วมทนุ คูค่า้ ลกูคา้ ตลอดจนสังคมโดยรวม ตลอดระยะเวลา
ทผี่านมา บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิและบรหิารจัดการโดยยดึถอืนโยบายการพัฒนาองคก์รอยา่งยังยนื 
และความตอ่เนืองทางธรุกจิในทกุกจิกรรม เพอืสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคม
และสงิแวดลอ้ม รวมถงึการดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีทังภายในและภายนอกองคก์รอย่างเท่าเทยีมและ
เป็นธรรม บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดทําแผนบรหิารความตอ่เนืองการดําเนนิธรุกจิ เพอืไมใ่หส้ง่ผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพและผลการดําเนินงาน ควบคู่ไปกับการชว่ยเหลอืชมุชนและสังคม จงึทําใหไ้ม่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกลา่ว 

สําหรับสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบดว้ย 
โรงไฟฟ้าประเภท IPP ทังหมดประมาณรอ้ยละ 77 โรงไฟฟ้าประเภท SPP รอ้ยละ 5 และโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน รอ้ยละ 18 โดยโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ มสีญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาวทังหมด 
จงึทําใหไ้มไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกลา่ว จะมเีพยีงโรงไฟฟ้า SPP ทจํีาหน่ายใหก้ับ
นคิมอตุสาหกรรมทไีดร้ับผลกระทบเล็กนอ้ย จากผลการดําเนนิงานครงึปีแรกของปี 2563 รายได ้
และกําไรลดลงไมถ่งึรอ้ยละ 1  

ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (สว่นขยาย) ไม่ไดร้ับผลกระทบ 
และคาดวา่จะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผนในเดอืนกนัยายน 2563  

สว่นโครงการในตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ 
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลยีร ์Fangchenggang II ซงึตังอยู่ในมณฑลกวางส ี

ฝังตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึงไม่ใช่พืนทีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จงึไมไ่ดร้ับผลกระทบ ปัจจบุันงานกอ่สรา้งโครงการมคีวามกา้วหนา้รอ้ยละ 55 ซงึเป็นไปตามแผน 
โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จและเดนิเครอืงเชงิพาณชิยใ์นปี 2564  
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2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทอียู่ระหว่างการก่อสรา้ง ในเครือรัฐออสเตรเลยี 
ไดแ้ก ่(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ซงึตามแผนคาดว่าจะกอ่สรา้งแลว้เสร็จและ
สามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดป้ระมาณเดอืนกนัยายน 2563  แตเ่นอืงจากเครอืรัฐออสเตรเลยีไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 จงึอาจสง่ผลใหก้ารกอ่สรา้งโครงการ
เกดิความลา่ชา้ไปประมาณ 3-4 สปัดาห ์และคาดวา่จะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดป้ระมาณ
เดอืนพฤศจกิายน 2563 และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ตามแผนเดมิคาดว่า 
จะสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยป์ระมาณตน้ปี 2564 แตจ่ากสถานการณ์ดังกลา่วอาจสง่ผลใหก้ารกอ่สรา้ง
เกดิความลา่ชา้ไปประมาณ 6 สปัดาห ์ซงึไมก่ระทบตอ่การดําเนนิงานอยา่งมนัียสําคัญ 

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี ซงึเป็นประเทศ           
ทีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวค่อนขา้งมาก จงึคาดว่าอาจส่งผลใหโ้ครงการตอ้งชะลอไป
ประมาณ 3 เดอืน โดยขณะนอียูร่ะหวา่งพจิารณาแนวทางการดําเนนิการลดผลกระทบดังกลา่ว 

ในส่วนผลกระทบดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเมือเทียบกับปี 2562 จากการศกึษา
รายงานความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พบว่า จะมผีลกระทบทําให ้
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ลดลงเหลือประมาณ 28,000 เมกะวัตต ์หรือลดลง
ประมาณรอ้ยละ 7 จากปี 2562 ทีจํานวน 30,000 เมกะวัตต์ สําหรับค่าพลังงานไฟฟ้าทีจําหน่าย 
จะลดลงไปประมาณรอ้ยละ 3 สาเหตจุากการชะลอตัวของภาคอตุสาหกรรม 

2. คุณวชิัย กาญจนการุณ และคุณสุวรรณี เชยีรสริไิกรวุฒ ิผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรุป
ดังน ี

1) ขอทราบเหตุผล และขอ้ดีขอ้เสยี ทีบรษัิทฯ ขายหุน้รอ้ยละ 49 ใหก้ับ
บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

2) สนิปี 2562 ถา้จัดลําดับธรุกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทย บรษัิทฯ จะอยูใ่นลําดับใด 
และแนวโนม้และทศิทางในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดช้แีจงและตอบขอ้ซกัถามโดยสรปุ ดังน ี
1) การขายหุน้รอ้ยละ 49 ใหก้บับรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

(“GULF”) เนืองจากบรษัิทฯ และ GULF ไดร้่วมมอืกันทจีะผลักดันใหก้ารพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังความรอ้นรว่มหนิกอง จังหวัดราชบรุ ีประสบความสําเร็จมาตังแตเ่รมิตน้ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนัวา่ 
หากโครงการไดร้ับการอนุมัตจิากภาครัฐ บรษัิทฯ จะขายหุน้ใหแ้ก่ GULF รอ้ยละ 49 และบรษัิทฯ              
จะถอืหุน้ใหญ่ในสัดสว่นรอ้ยละ 51 ซงึการร่วมกันพัฒนาโครงการในครังนีมขีอ้ดคีอื GULF มคีวามเขม้แข็ง  
ในดา้น Value Chain เกยีวกบัธรุกจิโรงไฟฟ้าเชน่เดยีวกับบรษัิทฯ จงึเป็นเหตผุลทมีกีารตกลงรว่มมอืกัน
ทจีะนําจดุแข็ง ประสบการณ ์และความรูค้วามเชยีวชาญของทังสองบรษัิทมาผนกึกําลังกนั (Synergy) 
พัฒนาโครงการดังกล่าวใหป้ระสบผลสําเร็จ และทําใหต้น้ทนุโครงการตําลงเมอืเทยีบกับโรงไฟฟ้า IPP 
ทีกําหนดเดนิเครืองเชงิพาณิชยใ์นช่วงเวลาเดียวกัน รวมทังเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่สังคม 
ชมุชน และสภาพแวดลอ้มบรเิวณรอบๆ โครงการใหเ้กดิความยังยนื   

2) ปี 2562 – ปี 2563 บรษัิทฯ เชอืมันวา่ บรษัิทฯ จะยังคงเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ ่(“IPP”) อนัดับ 1 ของประเทศ โดยปี 2562 มกีําลังการผลติรวมประมาณ 8,854.45 เมกะวัตต ์
เป็นกําลังการผลติภายในประเทศประมาณ 6,863.25 เมกะวัตต ์และปี 2563 จะมีโครงการทีจะ
เดนิเครอืงและใหบ้รกิารเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิอกี 4 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก  
นวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย     
โครงการโครงขา่ย Internet of Things และโครงการโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ และขณะนี
มอีกีหลายโครงการทอียูร่ะหวา่งการเจรจาร่วมทนุเพมิเตมิ และคาดวา่จะประสบผลสําเร็จในการเขา้ร่วมลงทุน
เพมิเตมิไดอ้กีประมาณ 5-6 โครงการ ซงึปัจจุบันไดม้กีารลงนามสัญญาร่วมทุนเพมิเตมิแลว้ 3 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กสซ์ฟิ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง ประเภทสัญญา Firm 
ระบบโคเจนเนอเรชัน ขนาดกําลังการผลติ 92 เมกะวัตต ์ใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ขนาดกําลังการผลติ 29.70 เมกะวัตต ์
และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (“IPS”) ระบบโคเจนเนอเรชนั จังหวัดนครราชสมีา ขนาดกําลังการผลติ  
40 เมกะวัตต ์จงึเชอืมันวา่ ปี 2563 บรษัิทฯ จะยังคงเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญท่สีดุเชน่เดมิ 

3. คณุวชิยั กาญจนการุณ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ มแีนวความคดิทจีะดําเนนิธรุกจิ
เกยีวกบัระบบสาธารณูปโภคพนืฐานในดา้นการจัดหาและสง่นําดบิ (นําจดื) ในประเทศไทย หรอืไม ่ 
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กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า การทําธุรกจิเกยีวกับนําดบิน่าจะเป็นเรอืงทคี่อนขา้งยาก 
เนืองจากบรษัิทฯ ยังไม่มคีวามเชยีวชาญในเรืองดังกล่าว ส่วนการทบีรษัิทฯ เขา้ไปลงทุนในธุรกจิ
นําประปา ซงึเป็นระบบสาธารณูปโภคพนืฐานใน สปป.ลาว นัน เนืองจากใน สปป.ลาว ยังมคีวามตอ้งการ
ค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะในเวียงจันทน์ ซึงมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบนําประปา 
ยังมไีม่เพยีงพอ สําหรับโครงการนําประปาแสนดนิทบีรษัิทฯ เขา้ลงทุน มรีะยะเวลาสัมปทาน 50 ปี  
โดยในระยะแรกจะผลติได ้24,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วัน และระยะทสีอง 24,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วัน 
รวมเป็น 48,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วัน ในอนาคตคาดวา่จะมโีอกาสขยายกําลังการผลติเพมิเตมิตอ่ไป 

4. คุณสมชาย เจนสถริพันธุ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า การลงทุนในธุรกจิคมนาคม และรถไฟฟ้า 
ตอ้งใชเ้งนิเทา่ใด และจะเรมิรับรูร้ายไดปี้ใด 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า จากสอืวดีทัิศน์ทนํีาเสนอความกา้วหนา้โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) และโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี 
ซงึตามแผนกําหนดแลว้เสร็จในปี 2564 นัน เนืองจากการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) สง่มอบพนืทลีา่ชา้จงึสง่ผลใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ตอ้งขยายระยะเวลาแลว้เสร็จ
ออกไปอกีประมาณ 9 เดอืน จากเดมิกําหนดแลว้เสร็จในเดอืนตลุาคม 2564 เป็นเดอืนกรกฎาคม 2565 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ขยายออกไปอกีประมาณ 1 ปี จากเดมิกําหนดแลว้เสร็จประมาณ
เดอืนตลุาคม 2564 เป็นเดอืนตลุาคม 2565 ตามลําดับ   

โดยการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าทังสองสายใชเ้งินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทฯ 
ประมาณสายละ 1,440 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการ Net Cost บรษัิทฯ จะเป็น
ผูร้ับผดิชอบความเสยีงเกยีวกับจํานวนผูโ้ดยสาร (Ridership) ทจีะมาใชบ้รกิารภายหลังการก่อสรา้ง         
แลว้เสร็จ 3 ปี 3 เดอืน และจากการขยายระยะเวลาแลว้เสร็จออกไปดังกลา่ว จงึไดม้กีารพจิารณา
แนวทางแกไ้ขโดยอาจจะกําหนดเงอืนไขเพมิเตมิใหส้ถานีทกีอ่สรา้งแลว้เสร็จสามารถใหบ้รกิาร
เดนิรถได ้เพอืใหผู้ล้งทุนมรีายไดแ้ละบรรเทาผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป 
สําหรับการนับอายสุมัปทานจะนับเมอืการกอ่สรา้งแลว้เสร็จและสามารถใหบ้รกิารเดนิรถครบทังเสน้ทางแลว้ 
โดยในเบืองตน้คาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู อาจจะสามารถเดนิรถจากสถานีมีนบุร ี
ถงึสถานีแจง้วัฒนะ-ปากเกร็ด ไดใ้นเดอืนตลุาคม 2564 และจะใหบ้รกิารเดนิรถเพมิเตมิจากสถานี
แจง้วัฒนะ-ปากเกร็ด ถงึสถานีชลประทาน ไดป้ระมาณเดือนเมษายน 2565 และจากสถานี
ชลประทานถงึศูนยร์าชการนนทบุรี ซงึจะใหบ้รกิารเดนิรถครบตลอดเสน้ทางไดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2565 
และจะทําใหบ้รษัิทฯ รับรูร้ายไดทั้นท ีส่วนผลตอบแทนทจีะไดร้ับจะขนึอยู่กับจํานวนผูโ้ดยสาร           
ทจีะมาใชบ้รกิารในแตล่ะสาย โดยเชอืมันวา่จะมผีูใ้ชบ้รกิารตามเป้าหมาย  

5. คุณปรญิญา เธยีรวร ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (คุณมนิ เธยีรวร) สอบถามว่า 
บรษัิทฯ มโีอกาสทจีะนําโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีกลับมาใชง้านใหม ่หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ ปัจจบุันโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีไดห้มดอายสุญัญา
ซอืขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยไปแลว้เมอืวันท ี30 มถิุนายน 2563 และไดยุ้ติ
การดําเนินงานไปเรียบรอ้ยแลว้ โดยบรษัิทฯ จะนําอุปกรณ์หลักบางส่วนมาใชเ้ป็น Spare Parts 
ใหก้ับโรงไฟฟ้าราชบุรี และใชพ้ืนทีเดมิของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีสําหรับก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมหนิกอง ขนาดกําลังการผลติ 1,400 เมกะวัตต ์แทน ในส่วนของการรือถอน            
ตัวโรงไฟฟ้าออกจากพนืทนัีน ขณะนีไดดํ้าเนนิการเปิดประมลูและไดบ้รษัิทผูร้ับเหมาเรยีบรอ้ยแลว้ 
สําหรับความคบืหนา้โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่มหนิกอง ขณะนีไดส้ง่รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสงิแวดลอ้ม (EIA) ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 
(สผ.) เพอืพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ คาดว่าจะทราบผลการพจิารณาอนุมัตภิายในไตรมาสท ี3 ของปีนี 
หลังจากนัน จะเรมิเจรจากบัผูร้ับเหมางานกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า (EPC Contractor) และสถาบันการเงนิ
เพอืเป็นแหลง่เงนิกู ้ซงึคาดว่าจะแลว้เสร็จและเรมิกอ่สรา้งไดป้ระมาณตน้ปี 2564 กําหนดเดนิเครอืง
เชงิพาณิชยโ์รงไฟฟ้าชดุท ี1 ประมาณเดอืนมนีาคม 2567 และชดุท ี2 ประมาณเดอืนมกราคม 2568 
ตลอดระยะเวลาทผีา่นมา บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญและใหก้ารดแูล สง่เสรมิ และสนับสนุนกจิกรรมตา่ง  ๆ
ทังดา้นชมุชน สงัคม และสงิแวดลอ้มบรเิวณรอบโรงไฟฟ้าเป็นอยา่งด ีสง่ผลใหไ้ดร้ับการยอมรับมาโดยตลอด 
ทําใหใ้นช่วงรับฟังความคดิเห็นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไม่มกีารคัดคา้น แต่ใหก้ารสนับสนุนการพัฒนา
โครงการดังกลา่ว จงึเชอืมันวา่ จะสามารถดําเนนิการกอ่สรา้งโครงการแลว้เสร็จไดต้ามแผน 

6. คุณสวุรรณี เชยีรสริไิกรวุฒ ิผูถ้อืหุน้ และคุณสเุมธ เออืงพูลสวัสด ิผูร้ับมอบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามโดยสรุปวา่ บรษัิทฯ มเีป้าหมายในการเขา้ลงทุนกับ
บรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากดั (มหาชน) (“ALT”) และมแีผนรองรับ Disruptive Technology อยา่งไร  
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กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแจงว่า จากการเปลียนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
(Disruptive Technology) ทจีะเกดิขนึในอนาคต บรษัิทฯ จงึไดแ้สวงหาโอกาสในการขยายธรุกจิไปยัง
กลุ่มธุรกจิดา้นการสอืสาร โดยปัจจุบันบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในสัดส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 51 กับ
บรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”) และไดร้่วมกันจัดตังบรษัิท สมารท์ อนิฟราเนท จํากัด 
เพือดําเนินโครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสง (Fiber Optic) ซงึส่วนหนึงเป็น Fiber Optic ในท่อ
รอ้ยสายใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวง ทีดําเนินโครงการนําสายไฟฟ้าลงใตด้นิเพือปรับภูมทัิศน์              
ใหม้คีวามสวยงาม และอกีสว่นหนงึเป็นการลงทนุ Fiber Optic ตามเสน้ทางรถไฟ และทางหลวงทัวประเทศ 
รวมระยะทางทังหมดประมาณ 5,000 กโิลเมตร จากการดําเนินธุรกจิดังกล่าวบรษัิทฯ เล็งเห็นถงึ
โอกาสทจีะสามารถต่อยอดไปยังธุรกจิสอืสาร และธุรกจิผลติไฟฟ้า เพอืเป้าหมายทจีะทําใหเ้กดิโครงการ
โครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ หรอื Smart Grid ในอนาคตได ้ 

นอกจากนี ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 35 ในบรษัิท ตงิส ์ออน เน็ต จํากัด 
ซงึเป็นการดําเนนิงานโครงขา่ยสอืสารโดยการนําอปุกรณ์สอืสารเชอืมตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ตา่ง  ๆ(“Internet 
of Things”) ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ อาคาร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ใชก้ารฝังอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์
Software หรือ Sensors เพือเชอืมกับโครงข่ายอุปกรณ์เหล่านันใหส้ามารถสอืสารกันได ้หรือเก็บ
ขอ้มลูได ้โดยมเีป้าหมายจะตดิตังสถานโีครงขา่ย (Based Station) ใหค้รอบคลมุพนืทรีอ้ยละ 70 และ
ประชากรรอ้ยละ 85 ทัวประเทศ ซงึตามแผน คาดวา่จะม ีAccount ผูต้ดิตังอปุกรณ์อยา่งนอ้ยประมาณ     
5 แสนยูนติ ภายใน 2 ปี และ 9 ลา้นยูนติ ภายใน 5 ปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
สง่ผลกระทบทําใหก้ารขยายธรุกจิชะลอตัวลง อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิโครงการนํารอ่ง (Pilot 
Project) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการนําอุปกรณ์ไปตดิตังทีเสาไฟฟ้าตามถนนทางหลวง    
เพอืประเมนิและตรวจสอบประสทิธภิาพการทํางานของหลอดไฟฟ้า ซงึขณะนีไดดํ้าเนนิการไปแลว้
ประมาณ 2,000 กว่าตน้ และมีโอกาสทีจะขยายเพิมเติมต่อไป และบริษัทฯ ยังไดร้่วมกับ                 
บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) หรือ ALT และ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ไดม้ีการทําบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ District 9:       
เขตอุตสาหกรรมดจิทัิลและชมุชนอัจฉรยิะ ซงึเป็นโครงการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ เพือมุ่งตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นการผลติ การคา้ พลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดจิิทัล ซงึครอบคลุมพืนท ี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครทังหมดประมาณ 6,500 ไร่ และพืนทขีองมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์       
ศนูยร์ังสติ สวทช. และสถาบันเทคโนโลย ีAIT ซงึมศีักยภาพดา้นกายภาพ ทําเลทตีัง และความพรอ้ม
ดา้นสาธารณูปโภคทเีหมาะสมทจีะร่วมกันพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงอัจฉรยิะ ดา้น Smart Grid โดยปัจจุบัน
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Design, Harvard University สหรัฐอเมรกิา  
ดําเนินการศกึษาแผนแม่บท คาดว่าจะแลว้เสร็จภายใน 1-2 เดอืนขา้งหนา้ ซงึบรษัิทฯ มแีผนทจีะ
พิจารณาต่อยอดเป็นเมืองอัจฉริยะด า้น Smart Energy, Smart Building, Smart Technology 
และ Logistic ทังระบบในอนาคต 

ประธานฯ กล่าวเพมิเตมิว่า ปัจจุบันบรษัิทฯ มคีวามสนใจทจีะขยายการลงทุนไปยัง
ระบบสาธารณูปโภคพนืฐานในกลุ่มธุรกจิดา้นการสอืสาร โดยจะมุ่งเนน้เทคโนโลยใีหม่ๆ ซงึจะเป็น 
การเพมิศักยภาพและขดีความสามารถดา้นการแข่งขันของประเทศ  ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุน 
กับ ALT ซงึเป็นผูดํ้าเนินโครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ (Fiber Optic) ส่วนหนึงของ 
การไฟฟ้านครหลวง และเป็นผูไ้ดส้ทิธใินการเดนิสาย Fiber Optic ในเขตทางหลวงของกรมทางหลวง 
และตามเสน้ทางรถไฟของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ซงึจะทําใหเ้กดิโครงขา่ย Super Highway ครอบคลมุ
ทัวประเทศ จึงถือเป็นเรืองทีดีสําหรับประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็เป็นธุรกิจทีมีความคุม้ค่า 
ในการลงทุน ส่วนระบบ Internet of Things จะเหมาะกับการสอืสารจํานวนมากๆ  เนืองจากสามารถ
กระจายเครอืข่ายไดใ้นวงกวา้งและครอบคลุมทัวประเทศ แต่ความถทีใีชอ้าจไม่สงูนัก ในขณะทตีน้ทุน
ของระบบ Internet of Things จะตํากว่าระบบ Cellular ทีใชก้ันอยู่ในปัจจุบัน กอปรกับปัจจุบันรัฐบาล 
ใหก้ารสง่เสรมิ จงึถอืเป็นโอกาสทดีทีบีรษัิทฯ จะพัฒนาและเขา้ไปลงทุนในกลุ่มธรุกจิเทคโนโลยใีหม่ๆ  
เพมิเตมิในอนาคต  

7. คุณสเุมธ เออืงพูลสวัสด ิผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย) 
ขอทราบความคบืหนา้ของคดคีวามกรณีบรษัิท ไทยลาวลกิไนท ์จํากัด เป็นโจทกย์นืฟ้องคดแีพ่ง
ตอ่ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง เกยีวกบัการละเมดิความลับทางการคา้
ในการดําเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสาของบรษัิทฯ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ ขณะนีทังโจกทแ์ละบรษัิทฯ ไดส้ง่ขอ้มลูและคําซกัคา้น
ทังหมดไปใหท้างศาลแลว้ ขณะนีอยู่ระหว่างทแีต่ละฝ่ายจะทํา VDO Presentation แถลงการณ์ปิดคด ี
และหากศาลไม่มีการใหเ้สนอขอ้มูลใหม่เพมิเตมิ คาดว่าภายในเดือนสงิหาคม 2563 จะมีการนัดฟัง 
คําพพิากษาตอ่ไป 
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หลังจากนัน ประธานฯ แจง้วา่ในระเบยีบวาระนีไมม่กีารลงคะแนนเสยีงเนืองจาก
เป็นเรอืงเสนอทปีระชมุเพอืรับทราบ  

มตทิีประชุม  ทปีระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ 
เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทผี่านมา และกจิการทจีะกระทําต่อไปในภายหนา้ 
ตามทปีระธานฯ เสนอ โดยไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพอืลงมต ิ

ระเบยีบวาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุประจําปี   
สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกีําไรขาดทุนของบรษัิทฯ สนิสุด            

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ คือ 
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                   
สอบบัญช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบรษัิทฯ 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ทีไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือ              
บอกกลา่วนัดประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ โดยประธานฯ 
และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดร้ว่มกนัชแีจงโดยสรปุ ดังน ี

คณุสวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ิผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ ลงทนุจํานวนมากจะมผีลกระทบ
กบัการจา่ยเงนิปันผลหรอืไม ่ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า การลงทุนต่างๆ ถอืเป็นปัจจัยสําคัญทจีะชว่ยสรา้ง
การเตบิโต (Growth) และสรา้งผลตอบแทนการลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งยังยนื จงึมี
ความจําเป็นทจีะตอ้งนําเงนิสว่นหนงึไปใชใ้นการลงทนุใหม่ๆ   อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 
จะพจิารณาตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงนิรวม
หลังหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองอนืๆ โดยคํานงึถงึผลการดําเนนิงาน กระแสเงนิสด 
และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย ทังการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และ
การจา่ยเงนิปันผลประจําปี   

ประธานฯ กลา่วเพมิเตมิวา่ จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 อาจทําให ้
บรษัิททอียู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลายแห่ง ไดร้ับผลกระทบมากบา้งนอ้ยบา้ง 
แตโ่ดยภาพรวมของบรษัิทฯ คาดวา่จะอยูใ่นกลุม่ทไีมไ่ดร้ับผลกระทบทมีนัียสําคัญ เนอืงจากรายไดห้ลัก
ของบรษัิทฯ มาจากสัญญาซอืขายไฟฟ้า และมกีารรับรูร้ายไดต้ามความพรอ้มจ่าย ไมไ่ดเ้กดิจาก
การผลติกระแสไฟฟ้าโดยตรง แตอ่าจจะมเีพยีงสว่นนอ้ยทมีกีารผันแปรตามปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ในบางโครงการสําหรับโครงการในประเทศ และในต่างประเทศ ซงึสง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน
โดยภาพรวมของบรษัิทฯ ไมม่ากนัก  

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน            
และบัญชกีําไรขาดทุนของบรษัิทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม              
และออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทปีระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน
ประจําปีสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 
ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน ี 
เห็นดว้ย 1,061,769,209 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 221,465 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,769,209 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2562 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงวา่ ตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ทกีําหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึง 
ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบาย 
ในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี5/2550 เมอืวันท ี28 
พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงินรวม
หลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอนื  ๆอยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว
จะตอ้งขนึอยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย โดยทผีลการดําเนนิงานประจําปี 2562 ของบรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย มกีําไรเป็นจํานวน 5,963.28 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.11 บาท และตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 คณะกรรมการ                
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เป็นครังคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรพอสมควร 
ทจีะทําเชน่นัน  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครังท ี3/2563 เมอืวันท ี20 มนีาคม 2563 
ไดม้มีตใิหเ้ลอืนการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 จากทกีําหนดไวเ้ดมิในวันท ี9 เมษายน 2563 
ออกไปไมม่กีําหนด และอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากกําไรของบรษัิทฯ ทปีรากฏในงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิและบัญชกีําไรขาดทุนประจําปี สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ แลว้ เพอืเป็นการลดผลกระทบทอีาจเกดิขนึจากการเลอืน
การประชมุผูถ้อืหุน้ดังกลา่วเนอืงจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทจีะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทังบรษัิทฯ ไดพ้จิารณา
ถงึเงนิลงทนุในโครงการตา่งๆ  แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรร
กําไรประจําปี 2562 ดังน ี

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรทุนสํารอง                    
ตามกฎหมายเพมิเตมิเนืองจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท            
ซงึเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตังแตปี่ 2549     

(2)  เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอไม่จ่ายเงนิปันผลเพมิเตมิอีก
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ             
ผลการดําเนนิงานตังแตว่ันท ี1 มกราคม 2562 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 ไปแลว้จํานวน 2 ครัง ดังน ี

2.1 การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ครังท ี1 สําหรับผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนแรก         
ของปี 2562 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตาม 
มตคิณะกรรมการฯ ในการประชุมครังที 8/2562 เมือวันที 23 สงิหาคม 2562 และบริษัทฯ 
ไดจ้า่ยเงนิปันผลดังกลา่วไปแลว้เมอืวันท ี20 กนัยายน 2562  

2.2 การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ครังท ี2 สําหรับผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนหลัง
ของปี 2562 แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี ในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท (ซงึเป็นอัตราเดยีวกับอัตรา 
ทจีะเสนอขออนุมัตติ่อทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ทกีําหนดไวเ้ดมิเมอืวันท ี9 เมษายน 2563) 
คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,812.50 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตามมตคิณะกรรมการฯ ครังท ี3/2563 
เมอืวันท ี20 มนีาคม 2563 เพอืลดผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบัผูถ้อืหุน้จากการเลอืนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ของบรษัิทฯ ออกไปโดยไม่มกีําหนด ตามทบีรษัิทฯ ไดก้ําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้ับเงนิปันผล 
เมอืวันพฤหัสบดที ี5 มนีาคม 2563 (Record Date) ซงึบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ไปแลว้เมอืวันท ี17 เมษายน 2563   

ทังนี เมือนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทังสองครังดังกล่าวในขอ้ 2.1                     
และ 2.2 แลว้ บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันท ี1 มกราคม 2562             
ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทังสนิ 3,480 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 
 
 



 

 30 

โดยสรปุขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา สรปุดังน ี
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล         ปี 2562           ปี 2561 
กําไร                         (ลา้นบาท) 5,963.28 5,587.60 
จํานวนหุน้                   (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 
เงนิปันผลจา่ย              (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40 
เงนิปันผลจา่ยทังสนิ      (ลา้นบาท) 3,480 3,480 
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร  (รอ้ยละ) 58.36 62.28 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไมม่ผีูใ้ด
สง่คําถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนัน ประธานฯ จึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตกิารจัดสรรกําไร
ประจําปี 2562 โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเตมิเนืองจากทุนสํารองตามกฎหมาย              
ของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทังสนิเทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และไมจ่่ายเงนิปันผล
เพมิเตมิอีกสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนนิงานตังแต่วันท ี1 มกราคม 2562 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ 
ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ทไีดเ้สนอต่อทปีระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม   ทปีระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2562 โดยไมจ่ดัสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิ (เนอืงจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอดสะสม
รวมทงัสนิจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) 
และอนุมตัไิม่จ่ายเงนิปันผลเพมิเตมิสําหรบัผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 (เนอืงจาก
บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลสําหรบัผลการดําเนนิงานตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2562 
ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ ในอตัราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ย
ทงัสนิจํานวน 3,480 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวม             
ของบรษิทัฯ) ตามทีประธานฯ ได้นําเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถ ือหุ ้น                     
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 1,061,984,909 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 5,765 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,984,909 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี5 พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แต่งตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี
ของบรษัิททกุปีนัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญชี จํากัด ซงึเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 เป็นผูส้อบบัญช ี
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2563 เนืองจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
มผีลงานดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทผี่านมาอยู่ในระดับ             
ทน่ีาพอใจ รวมทังผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทใีนฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ 
มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมขีอ้เสนอแนะ ขอ้พงึปฏบิัตเิพือให ้
ระบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถกูตอ้งตามมาตรฐานการบัญชี
ทรีับรองทัวไป นอกจากนี ผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและหน่วยงาน
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเขา้ชีแจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงิน               
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส รวมทังมกีารประชมุร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยไมม่ฝ่ีายบรหิารฯ เป็นประจําทกุปี 
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คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตังนายไวโรจน์ จนิดามณีพทัิกษ์ (ผูส้อบบัญช ี          
รับอนุญาตเลขท ี3565) หรอื นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี6333) หรอื 
นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8829) โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี               
รับอนุญาตคนใดคนหนงึ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณี
ทีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได  ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                    
สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด                 
ทไีดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้และกําหนดค่าธรรมเนียม                
ในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย 
Out-of-Pocket ตามจํานวนเงนิทีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 45,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เพมิขนึจากปี 2562 จํานวน 300,000 บาท เนอืงจากปรมิาณงานทเีพมิมากขนึ  

ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไดร้ับการแต่งตังเป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2563 ของบริษัทย่อย            
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากดั บรษัิท อารเ์อช 
อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จํากัด บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากัด 
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จํากัด บริษัท หนิกองเพาเวอร์โฮลดงิ จํากัด               
บรษัิท หนิกองเพาเวอร ์จํากดั และบรษัิท ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั ทังนี ไมร่วมบรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากัด 
บริษัท พีบีไบโอแมส จํากัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด ซงึอยู่ระหว่างการชําระบัญช ี
เพอืเลกิกจิการ โดยมคีา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2563 ทจีะไดร้ับจากบรษัิทยอ่ยดังกลา่ว
รวมกับทไีดร้ับจากบรษัิทฯ รวมเป็นเงนิทังสนิจํานวน 3,620,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย Out-of-Pocket 
ตามจํานวนเงนิทจีา่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 135,000 บาท)  

ทังนี ผูส้อบบัญชดีังกลา่วจะเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเป็นปีทสี ีและผูส้อบบัญชตีามรายชอืทเีสนอมานัน ไม่มี
ความสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกับ
บคุคลดังกลา่วในลักษณะทจีะมผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทอียา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ รวมถงึไมม่ผีูส้อบบัญชคีนใดทปีฏบิัตหินา้ที
ตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทหีลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัตติามประกาศ 
ทเีกยีวขอ้งกําหนด 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดม้ีการจา้งกิจการทีเกียวขอ้งกับสํานักงานสอบบัญช ี
ทีผูส้อบบัญชสีังกัดเป็นทีปรกึษา ในปี 2562 เพือวัตถุประสงค์เฉพาะ ซงึบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึ 
เป็นคา่ใชจ้่ายทางบัญชใีนระหวา่งปีเป็นจํานวน 5,060,430 บาท ทังนี การจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกับ
สํานักงานสอบบัญชทีีผูส้อบบัญชสีังกัดในการใหบ้รกิารอืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชนัีน 
ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกันในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไมม่กีารตรวจสอบงานของตัวเอง 
ซงึจะไมทํ่าใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิัตงิานสอบบัญช ี

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไมม่ผีูใ้ด
สง่คําถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนัน ประธานฯ จึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตแิต่งตังผูส้อบบัญช ี
และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอียดทีเสนอต่อทีประชุมดังกล่าวแลว้             
โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ 
ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1)  

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมตอินุมตักิารแต่งตงัผู ้สอบบญัชีและกําหนด
คา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 984,282,176 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.6840 
ไมเ่ห็นดว้ย 77,694,533 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.3160 
งดออกเสยีง 14,965 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,976,709 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระท ี6  พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลันกรองอย่างละเอยีด
ตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดับความรับผดิชอบ
ทีไดร้ับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับทีปฏบิัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดียวกัน 
รวมทังการสรา้งแรงจูงใจต่อบุคลากรทมีคีุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ 
ทีเหมาะสมทีสามารถเอือประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้               
จงึเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและ
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ทีไดร้ับอนุมัติจากทีประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ โดยเป็นอัตรา 
ทเีปรยีบเทยีบไดก้บัระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภท และขนาดเดยีวกนั ดังน ี

1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2562 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังน ี   
(1)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัส 1,500,000 บาท  
(2) กรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ย

มากกวา่หนงึบรษัิท ใหไ้ดร้ับโบนัสจากบรษัิททจัีดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน 
(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทดํีารงตําแหน่ง และ 

ตามการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทเีขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รอ้ยละ 75 ขนึไป จะไดร้ับโบนัสเต็มจํานวนตามทบีรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนันๆ 
สว่นกรรมการทเีขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดร้ับโบนัสตามสดัสว่น
การเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับโบนัสในฐานะกรรมการ 
ทังนี โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 

13.369 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.22 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
2.   กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2563 ตามอตัราและหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดังน ี
2.1  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายเดอืน 

แบ่งเป็น ส่วนทจี่ายคงทรีอ้ยละ 75 และส่วนทจี่ายเมอืเขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการ              
ใหไ้ดร้ับในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดร้ับในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง
เมอืเขา้ร่วมการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดร้ับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้
ไดร้ับในอัตรา 24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง 
คณะกรรมการกลันกรองการลงทนุ และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ซงึมหีนา้ททีไีดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2562 
หนา้ท ี76 - 79 

ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ 
ผลประโยชนอ์นื: กรรมการไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนในลักษณะอนื  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไม่มผีูใ้ด

สง่คําถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  
หลังจากนัน ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิําหนดค่าตอบแทน

กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุเป็นมตขิองทปีระชมุซงึเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มตทิปีระชุม  ทปีระชุมมมีตอินุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท ี             
ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุม ดงัน ี
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เห็นดว้ย 1,054,008,364 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2479 
ไมเ่ห็นดว้ย 7,968,245 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7503 
งดออกเสยีง 16,065 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0015 
บตัรเสยี 3,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
รวมจํานวนเสยีง 1,061,996,074 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี7  พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุ

สามัญประจําปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการ  
ทจีะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้สีดุกับสว่นหนงึในสาม กรรมการ
ทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ด 
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสีุดนัน เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลอืกตังเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด”้ ซงึในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 มกีรรมการทจีะออกจากตําแหน่งตามวาระตามขอ้บังคับดังกล่าว 
รวม 4 คน ประกอบดว้ย นางสาวนันธกิา ทังสุพานิช กรรมการ นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร 
กรรมการอสิระ นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ และนายรัตนชยั นามวงศ ์กรรมการอสิระ     

โดยในระหว่างวันที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 
ไดป้ระกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชอืบุคคลทเีห็นว่ามคีุณสมบัตเิหมาะสม เพอืรับการเลอืกตังเป็นกรรมการ
เป็นการลว่งหนา้ และเมอืครบกําหนดดังกลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชอืบคุคลเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทํางาน          
ในธุรกจิทเีกยีวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทสีามารถ
เออืประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะ
กรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทผี่านมา สําหรับกรรมการอสิระนัน ไดพ้จิารณาตามนิยามกรรมการอสิระ            
ทบีรษัิทฯ กําหนดขนึ ซงึสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทังความสมัพันธ์
ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญทีอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไดอ้ย่างอิสระแลว้ ปรากฏว่า                
ผูท้ไีดร้ับการเสนอชอืเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ มคีณุสมบัตสิอดคลอ้งตามนยิามกรรมการอสิระ 
ซึงสามารถทําหนา้ทีและใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทปีระชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว ดังน ี

1. นางสาวนันธกิา ทังสพุานชิ    กรรมการ  (กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
2. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู   กรรมการอสิระ (กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
3. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ (กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนงึ) 
4. นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอสิระ   
ทังนี การเลอืกตังกรรมการแทนผูท้อีอกตามวาระดังกล่าว ใหม้ผีลตังแต่วันถัดจาก 

วันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 เป็นตน้ไป  
หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยยอ่ของผูไ้ดร้ับการเสนอชอืใหเ้ป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ต่อทีประชุม โดยเป็นขอ้มูลเดียวกันกับทีไดจั้ดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือ 
บอกกล่าวนัดประชมุแลว้ และเพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบเกยีวกับการเป็นกรรมการของผูท้ีไดร้ับ 
การเสนอชอืเพือรับการเลือกตังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ไม่มีผูท้ีไดร้ับการเสนอชอืเพือรับ 
การเลือกตังเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ทีเป็นกรรมการในบรษัิททีมีการประกอบกจิการอันมสีภาพ 
อยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิทฯ มเีพยีงการเป็นกรรมการในกจิการเกยีวเนือง
กับธุรกจิของกลุ่มบรษัิทฯ กล่าวคือ นางสาวนันธกิา ทังสุพานิช  เป็นกรรมการ ประธานกรรมการ 
ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม ประธานกรรมการสรรหาผูว้่าการ ประธานกรรมการสรรหา 
รองผูว้า่การและผูช้ว่ยผูว้า่การ และประธานกรรมการบรหิารของคณะกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไมม่ผีูใ้ด
สง่คําถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิ  

หลังจากนัน ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผา่นการพจิารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ
กําหนดคา่ตอบแทน ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิเีหมาะสมและเป็นประโยชนแ์กก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ 
อย่างครบถว้นแลว้ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตเิลอืกตังกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ 
ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ประกอบกับขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 16 ทังนี บรษัิทฯ ไดดํ้าเนินการ 
ตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการเป็นรายบคุคล
และทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทกุกรณีทังทอีอกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” 
และ “บัตรเสยี” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทปีระชมุ  

มตทิปีระชุม  ทปีระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอก
ตามวาระ โดยใหม้ผีลตงัแตว่นัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 เป็นตน้ไป 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี

1. นางสาวนนัธกิา ทงัสพุานชิ กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ)  
เห็นดว้ย 1,053,197,897 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.1720 
ไมเ่ห็นดว้ย 8,793,048 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.8280 
งดออกเสยีง 12,365 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,990,945 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

2. นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 1,013,295,111 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.4154 
ไมเ่ห็นดว้ย 48,687,334 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.5846 
งดออกเสยีง 20,865 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,982,445 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. นายสมบรูณ์ หนอ่แกว้ กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 1,009,033,624 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.0143 
ไมเ่ห็นดว้ย 52,947,221 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.9857 
งดออกเสยีง 22,465 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,980,845 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน กรรมการอสิระ  
เห็นดว้ย 1,061,976,811 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 
งดออกเสยีง 22,465 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 3,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,061,980,845 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระท ี8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรอืงอนื  ๆเพมิเตมิ 

นอกเหนือจากทกีําหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ โดยประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
ไดร้ว่มกนัชแีจงโดยสรปุ ดังน ี

1. คุณเกษม อาคเนยส์ุวรรณ ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บรษัิทฯ ลงทุนใน 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ (Fiber Optic) และโครงการตดิตังและพัฒนา
โครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกียวเนือง เพือใหบ้ริการ Internet of Things ในประเทศไทย             
เป็นจํานวนเงนิเทา่ใด และโครงการทังสองมมีลูคา่เทา่ใด 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงวา่ บรษัิทฯ และบรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากัด (มหาชน) 
(“ALT”) ไดม้ีการลงทุนร่วมกันในโครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 หรอืคดิเป็นเงนิลงทนุประมาณ 280 ลา้นบาท และ ALT ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และ
ไดเ้ขา้ลงทนุในสัดสว่นรอ้ยละ 35 หรอืคดิเป็นเงนิลงทุนประมาณ 180 ลา้นบาท ในบรษัิท ตงิส ์ออน เน็ต จํากัด  
เพอืดําเนนิโครงการตดิตังและพัฒนาโครงขา่ยโทรคมนาคมและธรุกจิเกยีวเนือง เพอืใหบ้รกิาร Internet 
of Things ในประเทศไทย โดยในระยะแรก โครงการไดดํ้าเนนิการตดิตังสถานีโครงขา่ย (Based Station) 
เพือใหบ้ริการแก่ผู ใ้ชบ้ริการ Internet of Things ในพืนทีโซนกรุงเทพมหานคร และระยะต่อไป 
จะพัฒนาใหค้รอบคลมุพนืททัีวประเทศ     

2. คณุจณิณ์สภัุค พลพีลากร ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหบ้รษัิทฯ จัดกจิกรรมเยยีมชมโรงไฟฟ้า 
และแจกของทรีะลกึทกุปี เชน่ เสอืโปโล 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่รับขอ้เสนอแนะเพอืพจิารณาตอ่ไป 
3. คุณจริาลักษณ์ จงึเลศิศริ ิผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหท้างบรษัิทฯ จัดสง่รายงานประจําปี

แบบรูปเล่มใหก้ับผูถ้ือหุน้แทนการ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือจัดส่งพรอ้มหนังสือ               
บอกกลา่วนัดประชมุ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า เพือสนับสนุนนโยบายการรณรงคล์ดการใชก้ระดาษ 
ประหยัดพลังงาน ลดโลกรอ้น บรษัิท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด จงึเสนอแนวทาง            
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบย่อ ซงึผูถ้ือหุน้สามารถสแกนเอกสารประกอบ 
การประชมุฉบับสมบรูณ์ผา่นระบบ QR Code แทนการนําสง่เอกสารเป็นรปูเลม่ อยา่งไรก็ตาม หากผูถ้อืหุน้
ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปีทจัีดพมิพเ์ป็นรูปเล่ม สามารถดําเนนิการโดยกรอกรายละเอยีดในแบบ
แจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปีดังกล่าว และส่งกลับมายังบรษัิทฯ โดยช่องทางใดช่องทางหนึง            
ทรีะบุในแบบแจง้ความจํานงตามสงิทสี่งมาดว้ย 9 ของหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมทีไดจั้ดส่งใหแ้ก่               
ผูถ้อืหุน้แลว้   

4. คุณเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถ้ือหุน้ กล่าวขอบพระคุณทีบรษัิทฯ ไดดํ้าเนิน
กจิกรรมดา้นสังคมและสงิแวดลอ้ม (CSR) ใหแ้ก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และสนับสนุนสนิคา้
ชมุชนดว้ยดตีลอดมา  

5. คุณสณุี อังคทะววิัฒน์ ผูถ้อืหุน้ กล่าวขอบคุณทบีรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและ
ดแูลผูถ้อืหุน้เป็นอยา่งดใีนทกุสถานการณ์ รวมทังขอใหร้าคาหุน้เป็นไปในทศิทางทดีตีลอดไป 

จากนัน ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทสีละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุ และ 
ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิัตติามมาตรการต่างๆ  เพือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ตามทีทางราชการกําหนด และเพือประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผูเ้ขา้ร่วมการประชุม               
ทเีขา้ขา่ยตดิเชอื COVID-19 รวมทังร่วมเป็นสว่นหนงึในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม
รว่มกนัในการเขา้รว่มประชมุในวันนเีป็นอยา่งดยีงิ จนทําใหก้ารประชมุสําเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะมุ่งมันและสานต่อเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกจิตามหลัก 
ธรรมาภบิาล ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน สรา้งผลตอบแทนการลงทุนอย่างคุม้ค่า ควบคู่ไปกับการขยาย 
การเตบิโตทางธุรกจิ โดยคํานงึถงึความยังยนืของกจิการ ชมุชน สังคม สงิแวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกภาคส่วนเป็นสําคัญ ตลอดจนจะพยายามพิจารณาและแสวงหาโอกาสในการลงทุนทีม ี
ความหลากหลายเพอืสรา้งมูลค่าเพมิแกก่จิการ ควบคู่ไปกับการพจิารณาบรหิารจัดการความเสยีง
อย่างรอบคอบและรอบดา้น รวมทังจะดูแลผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ทังรายใหญ่และรายย่อย 
อยา่งเทา่เทยีม และเหมาะสม และกลา่วปิดประชมุเมอืเวลา 15.30 น. 
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วนัเพ็ญ  จาํคํา 

สทุศัน ์ปัทมสิริวฒัน ์

อนงึ หลังจากเปิดการประชมุแลว้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมการประชมุ
เพิมขนึเป็นระยะๆ และเมือใกลเ้วลาปิดการประชุม ปรากฏว่า มีจํานวนผูถ้ือหุน้ทีลงทะเบียน               
เขา้ประชุมเพมิขนึ ดังนี ผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองเพมิขนึเป็น 390 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ
เพิมขนึเป็น 1,837 ราย รวมทังหมดเพมิขนึเป็น 2,227 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้1,066,260,552 หุน้               
คดิเป็นรอ้ยละ 73.5353 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายได ้  

 

                                  

                                 ลงชอื .................................... ประธานทปีระชมุ 
                                                             (นายสทัุศน ์ ปัทมสริวิัฒน)์  
 
 
 

ลงชอื ........................................... ผูบ้ันทกึการประชมุ 
            (นางสาววันเพ็ญ จําคํา) 
               เลขานุการบรษัิท 
 


