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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 
ของ 

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

ประชมุเมอืวันจันทรท์ ี5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชนั 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที 999/99 
ถนนพระรามท ี1  เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร โดยมนีายบญุญนติย ์วงศร์ักมติร ประธานกรรมการ 
(“ประธานฯ”) ของบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นประธานทปีระชมุ 

กอ่นเรมิการประชมุ เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ ไดนํ้าเสนอสอืวดีทัิศนแ์นะนําความปลอดภัย
ในการปฏบิัตตินกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินในระหว่างการประชมุ ใหท้ปีระชมุทราบ จากนัน ไดแ้จง้
แนวปฏบิัตเิกยีวกับการเขา้ร่วมประชมุตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชอื
ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 ตามทีทางราชการกําหนด และเป็นไปตามทีบรษัิทฯ           
ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบลว่งหนา้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุในเบืองตน้แลว้ ทังนี 
เพอืความปลอดภัยตอ่สขุอนามัย และประโยชน์ในการตดิตามกรณีพบผูเ้ขา้ร่วมการประชมุทเีขา้ขา่ย
ตดิเชอื COVID-19 รวมทัง เป็นสว่นหนงึของความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทไีดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการปฏบิัติ
ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สําหรับการเขา้ร่วมประชมุสามัญ         
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ของบรษัิทฯ ในวันน ี 

จากนัน ประธานฯ แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า มีผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเอง
จํานวน 307 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 977 ราย รวมทังหมดเป็นจํานวน 1,284 ราย 
นับจํานวนหุน้ได ้1,016,185,546 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.0818 ของจํานวนหุน้ทีจําหน่ายได ้
ทังหมด ซงึครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 32 ทกีําหนดองคป์ระชมุสําหรับ
การประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุ
ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของจํานวนผูถ้อืหุน้ทังหมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนงึในสามของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดทั้งหมด ซงึมจํีานวน 1,450 ลา้นหุน้ 

หลังจากนัน ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2564 
และแจง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท 
ทําหนา้ทจีดบันทกึ และจัดทํารายงานการประชมุ และไดแ้นะนํากรรมการซงึไดเ้ขา้ร่วมประชมุ
ครบทกุทา่น รวมถงึ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและทปีรกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ทเีขา้ร่วมประชมุ 
เพอืรว่มใหข้อ้มลูและชแีจงรายละเอยีดตา่งๆ ในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ปีระชมุ ดังน ี 
กรรมการทเีขา้รว่มประชุม (ครบทัง 12 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังคณะ) 
1. นายบญุญนติย ์ วงศร์ักมติร ประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการกลันกรองการลงทนุ  
2. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

3. นายอภชิาต ิ ชนิวรรโณ กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม  

4. นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ  
และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

5. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายบญุสง่ เกดิกลาง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอสิระ                                              

และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน   

สงิทสีง่มาดว้ย 1 
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8. นางสาวนันธกิา ทังสพุานชิ กรรมการ  
กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการบรหิารความเสยีง 

9. นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ 
กรรมการกลันกรองการลงทนุ 
และกรรมการบรหิารความเสยีง 

10. นางสาวนริมาณ ไหลสาธติ กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทนุ 
11. นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทนุ 
12. นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ  

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผูบ้รหิารทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายสาครนิทร ์ ตังคะวชริานนท ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพ่ัฒนาธรุกจิ 
2. นายบญุชยั จรัญวรพรรณ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพ่ัฒนาโครงการ 
3. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ รองกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์
4. นางวดรีัตน ์ เจรญิคปุต ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
5. นายนวพล ดษิเสถยีร ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร 
6. นางสาววันเพ็ญ จําคํา เลขานุการบรษัิท 
ผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มประชุม 
1. นายไวโรจน ์ จนิดามณีพทัิกษ์ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั 
ทปีรกึษากฎหมายทเีขา้รว่มประชุม 
1. นายเทพชล  โกศล บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ ีจํากดั 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีประชุมทราบวธิีปฏิบัตใินการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระการประชมุโดยใชส้อืวดีทัิศน์ เพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้พงึปฏบิัตสิําหรับ
การจัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซงึบรษัิทฯ              
ไดจั้ดส่งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code แลว้           
โดยวธิลีงคะแนนเสยีง แบง่เป็น 2 กรณี สรปุไดด้ังน ี

กรณีท  ี1: กรณีทีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง การลงมตใินแต่ละระเบียบวาระ           
หากมผีูถ้อืหุน้ ทมีาประชมุดว้ยตนเองทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขนึ เพอืเจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเองทไีม่ได ้
ยกมอืในทปีระชมุมมีตอินุมัตติามทปีระธานฯ เสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมต ิทังนี วธิกีารดังกล่าว
เป็นวธิปีฏบิัตสิําหรับการลงคะแนนในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชมุทุกระเบยีบวาระ ยกเวน้ระเบยีบวาระท ี7 
ทเีป็นการพจิารณาเลอืกตังกรรมการ จะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
ทใีหเ้ก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทเีขา้ประชมุ และการออกเสยีงทุกกรณี ทังที
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี รวมทัง ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการ
เป็นรายบคุคล 

กรณีท ี2: กรณีทผีูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมาประชมุแทน บรษัิทฯ 
ไดจั้ดทําหนังสอืมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทกีรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กําหนดขนึ 
ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทผีูถ้อืหุน้มอบใหผู้ร้ับมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทผีูร้ับมอบฉันทะ
เห็นสมควรในทีประชุม แบบ ข. เป็นแบบทีผูถ้ือหุน้กําหนดมาแลว้ว่าจะออกเสยีงในแต่ละเรือง
อยา่งไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง
ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึงดังกล่าว หรืออาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขนึเองก็ไดต้ามความเหมาะสม  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทนีายทะเบยีนกําหนด และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ไดก้ําหนดให ้
ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะได ้3 ราย อย่างไรก็ตาม ผูร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเท่านัน  
ทมีสีทิธเิขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
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ในการลงคะแนนเสยีงตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนไดต้ามทเีห็นสมควร จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทผีูถ้อืหุน้มาประชมุ
ดว้ยตนเองตามทไีดเ้สนอผา่นสอืวดีทัิศนแ์ลว้นัน 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทผีูม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์า่จะออกเสยีงอยา่งใด
อย่างหนงึไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึการออกเสยีงตามนันไวใ้นระบบคอมพวิเตอรต์อนลงทะเบยีน
และจะใชนั้บเป็นมตทิปีระชมุ 

บรษัิทฯ ไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ัตรลงคะแนนในทกุระเบยีบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสยีงใด
ทไีมส่ามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะลงคะแนนเสยีง
ไปในทางใด จะถอืว่าเป็นบัตรเสยี ไดแ้ก่ 1) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนึงๆ ทมีกีารทําเครอืงหมาย 
เกนิกวา่ 1 ชอ่ง และ 2) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนงึๆ ทมีกีารขดู ลบ ขดีฆา่ โดยไมม่ลีายมอืชอื
ของผูถ้อืหุน้กํากับสําหรับกรณีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะโดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนมาแลว้ 
และกรณีไมม่ลีายมอืชอืของผูร้ับมอบฉันทะกํากบั สําหรับกรณีผูถ้อืหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงคะแนน
แทนตน 

ในสว่นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้
ออกเสยีงไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี ไวเ้ป็นหลักฐานเท่านัน ยกเวน้ระเบียบวาระ
เลอืกตังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทังหมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหผู้ถ้ือหุน้แต่ละราย 
มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอือยู ่โดยถอืวา่ 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ 
ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ 

สําหรับมตทิปีระชมุ ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง และบัตรเสยี (ถา้ม)ี ไมนั่บเป็นฐาน
ในการนับคะแนน ยกเวน้ระเบยีบวาระท ี6 การพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ ซงึเป็นไปตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็นมตขิองทปีระชมุ โดยบรษัิทฯ จะนับ
บัตรลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง และบัตรเสยีเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนนดว้ย 

ทังนี ในกรณีทีมคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึ 
อกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด   

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทปีรากฏ
ในสงิทีสง่มาดว้ย 7 ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ซงึไดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้      
ในรปูแบบ QR Code 

สําหรับการใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์ว่ยในการนับคะแนนเสยีงนัน ในขนัแรกบรษัิทฯ 
จะบันทกึคะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้มีาลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแต่ละระเบยีบวาระเป็น 
“เห็นดว้ย” ไวทั้งหมดก่อน ขันต่อไปเมอืมขีอ้มูลจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทรีะบุ
ความประสงคข์องผูม้อบฉันทะไวช้ดัเจน เจา้หนา้ทจีะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 
มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ทบีันทกึไว ้และขันสดุทา้ยเมอืมกีารลงมต ิ    
ในทปีระชมุ บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ“งดออกเสยีง” ตามทผีูเ้ขา้ประชมุยกมอื
และสง่บัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท ีรวมทัง “บัตรเสยี” มาหักออกอกี จนในทสีดุจะไดค้ะแนนเสยีง
ในแตล่ะระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทเีห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบัตรเสยี 
เพอืประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับคะแนนเสยีงตอ่ทปีระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ในการประชมุครังนี บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีปรกึษากฎหมายเป็นคนกลาง           
เพอืทําหนา้ทดีแูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการรว่มตรวจสอบในเรอืงตา่งๆ ไดแ้ก ่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
ของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทมีสีทิธเิขา้รว่มประชมุ องคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ
ออกเสยีง วธิกีารลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงใหส้อดคลอ้งตรงกับขอ้บังคับบรษัิทฯ และ



 

9 
 

เป็นไปตามทีประธานในทีประชุมแจง้ ตลอดจนดูแลใหม้ีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้      
ทเีขา้ประชมุ และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลของมตทิปีระชมุและผลของการลงคะแนนเสยีง
จากบัตรลงคะแนน  

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุในระเบยีบวาระ
การประชมุ และ/หรอื เสนอชอืบคุคลเพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ โดยไดเ้ปิดรับ
การเสนอเรอืงในระหว่างวันท ี1 กันยายน 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลารวม 4 เดอืน 
ซงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางระบบขา่วอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
และประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และเพอืใหก้ารปฏบิัตมิคีวามโปร่งใสและเป็นไปเพอืประโยชน์
ของบรษัิทฯ อยา่งแทจ้รงิ  คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดก้ําหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอ 
ซงึประกอบดว้ยการกําหนดคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธ ิในการเสนอเรอืง เรอืงทจีะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบ
วาระการประชมุ คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการ แบบฟอรม์และชอ่งทางทีใช ้       
ในการเสนอเรอืง ตลอดจนขันตอนในการพจิารณา ทังนี เมอืสนิสดุระยะเวลาทบีรษัิทฯ ไดป้ระกาศ
เชญิชวนดังกลา่วแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรอืงเพอืบรรจุในระเบยีบวาระการประชมุ
หรอืเสนอชอืบคุคลเพอืเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

เพอืใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งกระชบั บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ           
ทมีขีอ้ซกัถาม หรอืขอ้เสนอแนะ สง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการพจิารณาระเบยีบวาระนันๆ และกรณี
มคํีาถามหรือขอ้คดิเห็นเพมิเตมิในระหว่างการพจิารณาระเบยีบวาระใดๆ ขอใหย้กมอืแจง้ต่อ
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ เพอืไปรับคําถาม และเจา้หนา้ทจีะนําเรยีนตอ่ทปีระชมุ เพอืตอบขอ้ซกัถาม
ตามระเบยีบวาระ กรณีมขีอ้ซกัถามจํานวนมากบรษัิทฯ จะบันทกึคําถามและคําตอบไวแ้นบทา้ย
รายงานการประชมุตอ่ไป   

หลังจากนัน ประธานฯ ไดดํ้าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทไีดจั้ดสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเป็นลําดับ ดังตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
 เมอืวนัท ี10 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
ทจัีดประชมุเมอืวันท ี10 กรกฎาคม 2563 ซงึมจํีานวน 22 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ท ี15 ถงึ
หนา้ท ี36 ของหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุทไีดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในรปูแบบ QR Code 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชุมไดส้่งคําถามและขอ้คิดเห็น
เพมิเตมิ ซงึไมม่ผีูใ้ดสง่คําถาม หรอืขอ้คดิเห็นเพมิเตมิทังลว่งหนา้ และในทปีระชมุ  

หลังจากนัน ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตริับรองรายงานการประชมุ
ดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
เป็นมตขิองทปีระชมุ ซงึเป็นไปตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น 
ประจําปี 2563  เมอืวนัท ี10 กรกฎาคม 2563 ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 1,036,137,299 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 271,500 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 77,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,036,137,299 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระท ี2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทผีา่นมา และกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีทผี่านมา และกจิการทจีะ

กระทําตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ ตอ่ทปีระชมุ โดยใชส้อืวดีทัิศนค์วามยาวประมาณ 12 นาท ี
ซงึมเีนอืหาโดยสรปุ ดังน ี

บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมันแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนือง เพือเป้าหมายการเพมิ
มูลค่ากจิการ และสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับ
การดําเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้ม ตอบสนองความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม และปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครัด สูก่ารไดร้ับ
การยอมรับเป็นองคก์รทแีข็งแกรง่ และมคีวามยังยนืในทกุมติ ิทังมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม 

ปี 2563 บรษัิทฯ มผีลการดําเนนิงานทสีําคัญตามสัดสว่นการลงทุนทังในธุรกจิ
ดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนืๆ ทังทเีดนิเครอืงและ
ใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์และทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา โดยมกีําลังการผลติจากธุรกจิ
ผลิตไฟฟ้า ซงึเป็นธุรกจิหลัก จากทังในและต่างประเทศ รวมทังสนิ 8,174.00 เมกะวัตต์ 
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยแ์ละรับรูร้ายไดแ้ลว้ 6,599.89 เมกะวัตต ์และ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา 1,574.11 เมกะวัตต ์ซงึในจํานวนนี  
เป็นกําลังการผลติทเีขา้ลงทุนและเดนิเครืองเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิในระหว่างปี 2563 จํานวน 
160.70 เมกะวัตต ์ทังจากการลงทนุผา่นบรษัิทยอ่ย และการลงทนุทบีรษัิทฯ เขา้รว่มทนุทังในประเทศ
และตา่งประเทศ สรปุไดด้ังน ี

1. ธรุกจิผลติไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
1) โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชงิพาณิชย์อยู่เดิม รวมทังสนิ 6,439.19 เมกะวัตต์ 

ประกอบดว้ย 
(1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,395.32 เมกะวัตต์ 

ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด ์
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซลาร์ตา้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซล่าเพาเวอร ์โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมหว้ยบง 2 
และ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลสงขลาไบโอแมส   

(2) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 2,043.87 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 และโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-
เซนํานอ้ย ใน สปป. ลาว โรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี และโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นรว่ม โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์และการเสรมิการใหบ้รกิาร
กูค้นืระบบโรงไฟฟ้าของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด ในเครือรัฐออสเตรเลยี 
และการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า ผ่านการถอืหลักทรัพย ์EDL-Generation Public Company 
ในตลาดหลักทรัพย ์สปป. ลาว 

2) โรงไฟฟ้าทีเขา้ลงทุน และ/หรือ เดนิเครืองเชงิพาณิชย ์และรับรูร้ายได ้
เพมิเตมิ ในระหวา่งปี 2563 จํานวน 160.70 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่ 

(1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ขนาดกําลังการผลติ 136.71 เมกะวัตต ์ทบีรษัิทฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้ทางออ้ม
ผา่น An Bihn Energy and Infrastructure Fund ซงึเป็นกองทนุเวยีดนามทมีุง่เนน้ลงทนุในธรุกจิ
ดา้นพลังงานและโครงสรา้งพนืฐาน ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (สว่นขยาย) จังหวัด
ปทมุธาน ีขนาดกําลังการผลติ 23.99 เมกะวัตต ์  

3) โรงไฟฟ้าทเีขา้ลงทนุ และอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา รวมทังสนิ 
1,574.11 เมกะวัตต ์ซงึคาดว่าจะเรมิทยอยเดนิเครอืงเชงิพาณิชย ์และสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนือง
ตามสดัสว่นของบรษัิทฯ ดังน ี 



 

11 
 

ปี 2564  จํานวน 4 โครงการ รวม 537.04 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

ขนาดกําลังการผลติ 149.94 เมกะวัตต ์ 
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลยี 

ขนาดกําลังการผลติ 226.80 เมกะวัตต ์ 
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม  Riau ในสาธารณรัฐ

อนิโดนเีซยี ขนาดกําลังการผลติ 145.15 เมกะวัตต ์
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thang Phong ในสาธารณรัฐสงัคม

นยิมเวยีดนาม  ขนาดกําลังการผลติ 15.15 เมกะวัตต ์
ปี 2565 จํานวน 3 โครงการ รวม 311.07 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
(1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กซฟิ ราช เอ็นเนอร์จี 

ระยอง จังหวัดระยอง ขนาดกําลังการผลติ 45.08 เมกะวัตต ์ 
(2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชนั (สว่นขยาย) 

จังหวัดปทมุธาน ีขนาดกําลังการผลติ 29.99 เมกะวัตต ์ 
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ขนาดกําลังการผลติ 236.00 เมกะวัตต ์
ปี 2566 ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าอาร ์อ ีเอ็น โคราช เอนเนอรย์ ีจังหวัด

นครราชสมีา ขนาดกําลังการผลติ 12.00 เมกะวัตต ์ 
ปี 2567 และปี 2568 ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมหนิกอง 

จังหวัดราชบรุ ีขนาดกําลังการผลติ 714.00 เมกะวัตต ์

2. ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ประกอบดว้ย 
1) ระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทใีหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์และรับรูร้ายไดอ้ยู่เดมิ 

ไดแ้ก ่ธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป. ลาว  
2) ระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทเีขา้ลงทนุ และ/หรอื ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์

และรับรูร้ายไดเ้พมิเตมิในระหวา่งปี 2563 ไดแ้ก ่โครงการโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสง    
3) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทเีขา้ลงทุน และทอียู่ระหว่างการก่อสรา้ง

และพัฒนา ซงึคาดวา่จะเรมิทยอยใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์และสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เนืองตามสดัสว่น
ของบรษัิทฯ ดังน ี

ปี 2564   ไดแ้ก ่โครงการโครงขา่ย Internet of Things ในประเทศไทย   
ปี 2565 จํานวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง)   
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี   

3. ธรุกจิเกยีวเนอืง และธรุกจิอนื  ๆ 
1) ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนืๆ ทใีหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์และรับรูร้ายไดแ้ลว้ 

ประกอบดว้ย ภายในประเทศ ไดแ้ก ่ธุรกจิใหบ้รกิารงานเดนิเครอืงและบํารุงรักษา ธุรกจิใหบ้รกิาร
ซอ่มอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า และธุรกจิใหบ้รกิารจัดหาเชอืเพลงิชวีมวล และในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
ธุรกจิจัดหาเชอืเพลงิถ่านหนิ และธุรกจิใหบ้รกิารจัดหาบุคลากรดา้นเทคนคิตามสัญญาเดนิเครอืงและ
บํารงุรักษาโรงไฟฟ้า ใน สปป. ลาว 

2) ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนืๆ ทเีขา้ลงทุน และคาดว่าจะเรมิทยอย
ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์และรับรูร้ายไดเ้พมิเตมิ ดังน ี

ปี 2564  ไดแ้ก ่การเขา้ลงทุนในธุรกจิใหบ้รกิารเชอืเพลงิการบนิ โดยการเขา้ซอื
หุน้สามัญบรษัิท บรกิารเชอืเพลงิการบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (“BAFS”) จากบรษัิท การบนิไทย 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสว่นรอ้ยละ 15.53 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายและเรยีกชําระแลว้ทังหมดของ 
BAFS สง่ผลใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทดังกลา่ว     
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ปี 2565 ไดแ้ก ่โครงการผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) 
ใน สปป. ลาว 

นอกจากนี บรษัิทฯ ยังมโีครงการต่าง  ๆทอียู่ระหว่างการพจิารณาเขา้ลงทุนเพมิเตมิอีก
หลายโครงการ ทังโครงการในธุรกจิผลติไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนื  ๆ
เพือใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปตามทศิทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายการเตบิโตอย่างยังยนืต่อไป อาท ิ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น กวางจ ิ1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุน ในส่วนการดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M)         
ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ-นครราชสมีา และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-
กาญจนบรุ ีเป็นตน้  

สรปุเหตกุารณ์สําคัญอนืๆ ในระหวา่งปี 2563 ดังน ี
เดือนมกราคม บรษัิทฯ ขายหุน้สามัญของบรษัิท หนิกองเพาเวอร์โฮลดงิ จํากัด 

จํานวน 196,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ทังหมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท เทา่กบั
มูลค่าหุน้ทตีราไว ้(ราคาพาร์) คดิเป็นจํานวนเงนิ 1.96 ลา้นบาท ใหแ้ก่บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี          
ดีเวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) เมือวันที 3 มกราคม 2563 และต่อมาเมอืวันท ี29 กันยายน 2563 
โครงการไดร้ับความเห็นชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสงิแวดลอ้ม จากสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม (“สผ.”) และลงนามสญัญาสําคัญ ไดแ้ก ่สญัญาจา้งออกแบบวศิวกรรม 
จัดหา และกอ่สรา้ง และสญัญาบรกิารซอ่มบํารงุและจัดหาอะไหลร่ะยะยาว 

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
(“NNCL”) และบรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากดั (มหาชน) (“ALT”) ลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 
(Memorandum of Understanding: “MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดจิทัิลและชมุชน
อัจฉรยิะ” ซงึเป็นโครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ เมอืวันท ี8 มกราคม 2563 เพอืมุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการดา้นการผลติ การคา้ พลังงาน และโทรคมนาคมในยคุดจิทัิล 

เดอืนมนีาคม บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั (“RAC”) บรษัิทยอ่ยทางออ้ม         
ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน ไดล้งนามสญัญาซอืขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy ซงึจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยอ์อสเตรเลยี และเป็นบรษัิทชันนําในการร่วมเปลยีนผ่านธุรกจิพลังงานของเครือรัฐ
ออสเตรเลยีเขา้สู่พลังงานทดแทน เมอืวันท ี9 มนีาคม 2563 เพือจําหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ Infigen 
Energy ในสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้าทีผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
Collector (ขนาดกําลังการผลติ 226.80 เมกะวัตต)์ โดยจะเรมิซอืขายไฟฟ้าตามสัญญาเมอืโครงการ 
เรมิผลติไฟฟ้าครังแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 และสัญญาจะสนิสุดในวันที 31 
ธันวาคม 2573  และต่อมาเมอืวันท ี24 มนีาคม 2563 RAC ไดบ้รรลุขอ้ตกลงสัญญาซอืขายไฟฟ้า
ระยะยาวกบั ALDI Foods Pty Ltd ซงึเป็นผูค้า้ปลกีรายใหญ่ในเครอืรัฐออสเตรเลยี  โดยจะรับซอืไฟฟ้า
จากโครงการดังกลา่วรอ้ยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้าทผีลติได ้เรมิตังแตโ่ครงการเรมิเดนิเครอืง
เชงิพาณชิยต์ามแผนภายในปี 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

บรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาซอืขายหุน้สามัญ NER Singapore Pte. Ltd. ในสัดสว่น
รอ้ยละ 49 คดิเป็นเงนิประมาณ 21 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ (เทยีบเท่าประมาณ 662 ลา้นบาท) จาก Nexif 
Energy Thailand B.V. ผูถ้อืหุน้เดมิ เมือวันที 12 มนีาคม 2563 เพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กซฟิ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ต่อมาเมอืวันท ี21 เมษายน 2563 โครงการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวประสบความสําเร็จในการเบกิเงนิกูง้วดแรกจากสถาบันการเงนิต่างๆ และเมอืวันท ี8 
พฤษภาคม 2563 ไดเ้ปลียนชอืบริษัทร่วมทุนจากเดมิ NER Singapore Pte. Ltd. เป็น Nexif RATCH 
Energy Singapore Pte. Ltd.  

บรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้กับ NNCL และบรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม 
อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 40, 35 และ 25 ตามลําดับ เมือวันที 27 
มนีาคม 2563 เพือร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสมีา และต่อมาเมือวันที 21 
เมษายน 2563 ผูถ้อืหุน้ทังสามราย ไดจ้ดทะเบยีนจัดตังบรษัิทร่วมทุน “บรษัิท อาร ์อ ีเอ็น โคราช 
เอนเนอรย์ ีจํากดั” ทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท  
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เดือนพฤษภาคม บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(“RHIS”) บรษัิทย่อยทางออ้มทีบรษัิทถือหุน้ทังจํานวน ไดล้งนามสัญญาซอืขายหุน้ RATCH & 
AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บริษัทในสาธารณรัฐสงิคโปร์) ในสัดส่วนรอ้ยละ 63.8 กับ Asia 
Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ (บรษัิทใน สปป. ลาว) 
เมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเขา้ซอืหุน้แลว้เสร็จจะทําใหบ้รษัิทฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้
ทางออ้มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 51 ตามเงอืนไขบังคับกอ่นของสญัญาซอืขายหุน้ และการอนุมัตจิากหน่วยงานรัฐบาลทเีกยีวขอ้ง 

บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั (“RL”) เขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกันในการเขา้ทําสัญญา
ใหบ้รกิารจัดหาบคุลากรเพอืไปปฏบิัตงิานเดนิเครอืงและบํารงุรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํา นําเงยีบ 1 
ใน สปป. ลาว กบั กฟผ. เมอืวันท ี27 พฤษภาคม 2563 มลูคา่สญัญา 36.67 ลา้นบาท ระยะเวลา 58 เดอืน 
ตังแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2568  

เดอืนมถิุนายน เมอืวันท ี10 มถิุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุร ีไดอ้า่นคําพพิากษา 
ของศาลอทุธรณ์ ภาค 1 คดแีพ่งระหวา่งบรษัิท เอส ท ีเพาเวอร ์กรุ๊ป จํากดั (“โจทก”์) และบรษัิทฯ 
โดยกล่าวหาว่า บรษัิทฯ และผูบ้รหิารกระทําผดิขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกจิการเพือเขา้ร่วม
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้า โดยใชส้ทิธไิม่สุจรติทีจะไม่ยืนขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้า ทําใหโ้จทก์
เสยีหายและขาดประโยชน์จากการไมไ่ดร้ับคัดเลอืกการประมลู โดยมคํีาพพิากษายนืตามคําพพิากษา
ของศาลชนัตน้ (ศาลจังหวัดนนทบรุ)ี ทยีกฟ้องโจทก ์ดว้ยเหตทุบีรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และผูบ้รหิาร
ไมไ่ดก้ระทําละเมดิตอ่โจทกด์ังทโีจทกก์ลา่วอา้ง 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีจังหวัดราชบรุ ีขนาดกําลังการผลติ 720 เมกะวัตต ์ไดส้นิสดุ
สัญญาซอืขายไฟฟ้า กับ กฟผ. และไดยุ้ตกิารเดนิเครืองเพือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบตังแต่วันท ี30 
มถินุายน 2563 

เดอืนกรกฎาคม บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชันแนล คอรป์อเรชัน จํากัด (“RHIC”) 
จดทะเบยีนเพมิทนุจํานวน 15,000 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 1,500 ลา้นหุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 10 บาท และเรยีกชําระเงนิคา่หุน้เพมิทนุงวดแรกแลว้จํานวน 6,150 ลา้นบาท 
เพือทําการเพมิทุนต่อไปยังบรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (มอรเิชยีส) คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(“RHIM”) และ RHIS (บรษัิทยอ่ยทางตรง และทางออ้มของ RHIC) เป็นเงนิจํานวน 200.20 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ และ 200 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ตามลําดับ ภายในเดอืนกรกฎาคม 2563 ตอ่มาเมอืวันท ี5 
พฤศจกิายน 2563  RHIC ไดเ้รยีกชําระคา่หุน้เพมิทนุงวดท ี2 จํานวน 2,130 ลา้นบาท เพอืทําการเพมิทนุ
ต่อไปยัง RHIM และ RHIS อกีบรษัิทละ 70 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และเมอืวันท ี19 มกราคม 2564 
ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพมิทุนงวดท ี3 จํานวน 705 ลา้นบาท เพอืทําการเพมิทุนต่อไปยัง RHIM 
และ RHIS อกีบรษัิทละ 23 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพอืนําไปใชล้งทุนโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ 
รวมถงึ ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของแต่ละบรษัิท สําหรับค่าหุน้ 
สว่นทเีหลอืบรษัิทยอ่ยทังสามจะเรยีกชําระเพมิเตมิตามความจําเป็นในการลงทนุในโครงการตา่งๆ 
ในอนาคตตอ่ไป   

RHIS  ไดล้งนามสญัญาหลัก (Definitive Agreement) ทเีกยีวขอ้งกบัการเป็นหุน้สว่น
กับ Geleximco Group Joint Stock Company (“Geleximco”) ภายหลังจากบรรลุเงือนไขบังคับก่อน       
ทรีะบใุนสญัญาน ี RHIS กบั Geleximco จะรว่มลงทนุใน An Binh Energy and Infrastructure Fund 
(“ABEIF”)  ซงึเป็นกองทุนเวียดนามทีมุ่งเนน้ลงทุนในธุรกจิดา้นพลังงานและโครงสรา้งพืนฐาน        
ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ทรีวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะโครงการพลังความรอ้น และโครงการ
พลังงานทดแทน แต่ยังรวมถงึโครงการ ทมีศีักยภาพต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
ขนาดกําลังการผลติ 1,200 เมกะวัตต ์อยู่ระหว่างการเรมิพัฒนาโครงการ ตังอยู่ทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม โครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิ Thang Long ขนาดกําลังการผลติ 
620 เมกะวัตต ์เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้ ตังอยูท่างตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา ขนาดกําลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ ตังอยู่ทางตอนเหนือของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม อยู่ระหว่างเรมิพัฒนาโครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
ขนาดกําลังการผลติ 650 เมกะวัตต ์ตังอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ขณะนี  
อยูร่ะหวา่งพัฒนาโครงการ เป็นตน้ ทังนี บรษัิทฯ และ Geleximco จะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และ 51 
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ของทุนจดทะเบยีน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุนของ RHIS 
ประมาณ 78.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 ลา้นบาท และต่อมาเมือวันที 18 
สงิหาคม 2563 กองทนุ ABEIF ไดล้งทนุครังแรกในภาคการผลติไฟฟ้า (Power Sector) โดยเขา้ถอืหุน้
ทางออ้ม ในสดัสว่นรอ้ยละ 45 คดิเป็นเงนิลงทนุจํานวน 3,601,004,640,000 ดองเวยีดนาม (หรอืเทยีบเทา่
จํานวน 4,920 ลา้นบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิ Thang Long ซงึเดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้  

เดอืนสงิหาคม  บรษัิท สมาร์ท อนิฟราเนท จํากัด (“SIC”) บรษัิทย่อยซงึบรษัิทถอืหุน้
ร่วมกับ ALT ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ไดเ้พมิทุนจดทะเบียนจํานวน 549,000,000 บาท          
โดยการออกหุน้สามัญใหม่ 54,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 
27,999,000 หุน้ หรอืคดิเป็นเงนิ 279,990,000 บาท) เมอืวันท ี3 สงิหาคม 2563 และภายหลังการเพมิทนุ
แลว้เสร็จ จะทําใหม้ีทุนจดทะเบียนรวม 550,000,000 บาท ซงึการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนี            
มวีัตถปุระสงคห์ลัก เพอืนําเงนิไปเขา้ซอืโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสง จํานวน 2 โครงการ จาก ALT ไดแ้ก ่
โครงข่ายสายใยแกว้นําแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการท่อรอ้ยสายสอืสารใตด้นิผ่าน           
ทอ่ใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวงบนถนน 3 เสน้ทางหลัก ไดแ้ก ่ถนนสขุมุวทิ ถนนพหลโยธนิ-ประดพิัทธ ์
และถนนพญาไท (รวมเรยีกทัง 2 โครงการวา่ “ทรัพยส์นิโครงการ”) รวมมลูคา่ทังสนิ 530,868,730 บาท 
(รวมภาษีมลูคา่เพมิ) สําหรับเงนิสว่นทเีหลอืจากการซอืทรัพยส์นิดังกลา่ว จะใชเ้พอืเป็นเงนิทนุ
หมุนเวียนของ SIC ต่อไป และเมือวันที 24 กันยายน 2563 ผูร้่วมทุนทังสามไดล้งนามบันทกึ
ขอ้ตกลงความรว่มมอืทางธรุกจิ วา่ดว้ยการนําโครงขา่ยโทรคมนาคมและพนืทใีนการตดิตังอปุกรณ์
โครงขา่ยโทรคมนาคมของ กฟผ. ทมีอียูใ่นปัจจบุันและในอนาคตมาใหบ้รกิารและใชง้านรว่มกันใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยพรอ้มใหบ้รกิารลกูคา้ตังแตว่ันท ี15 กนัยายน 2563 

บรษัิท ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั ไดร้ับความเห็นชอบจาก กฟผ. ใหข้ยายกําลังการผลติ
ไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต ์และกําลังการผลติไอนําประมาณ 5.46 ตันตอ่ชวัโมง เพอืจําหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมดังกล่าวเพมิเตมิแลว้ เมอืวันท ี4 สงิหาคม 2563 ซงึการลงทุนจะใชเ้งนิ
ประมาณ 1,600 ลา้นบาท กําหนดเรมิงานกอ่สรา้งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์2564 และคาดว่า
จะเดนิเครอืงเชงิพาณชิยป์ระมาณเดอืนกรกฎาคม 2565 

เดอืนกันยายน บรษัิทฯ ลงนามสัญญาความร่วมมอืพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้น กวางจ ิ1 ในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ร่วมกับบรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั 
(“EGATi”) และบรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“EGCO”) โดยมสีัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 30, 40 
และ 30 ตามลําดับ  เมอืวันท ี16 กนัยายน 2563  

RL ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จํากัด (“BGE”) ประเทศไทย และ 
SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (“SPD”) ใน สปป. ลาว ได ้
จดทะเบยีนจัดตังบรษัิทรว่มทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 25, 65 และ 10 ตามลําดับ เมอืวนัท ี21 กนัยายน 2563 
เพือพัฒนาโครงการผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) ขนาดกําลังการผลติ
ประมาณ 60,000 ตันตอ่ปี ใน สปป. ลาว  

เมอืวันท ี30 กนัยายน 2563 ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
ไดม้คํีาพพิากษาในคดแีพง่ ระหวา่งบรษัิท ไทยลาวลกิไนท ์จํากดั (“โจทก”์) และบรษัิทฯ ซงึโจทก์
ไดย้นืฟ้องกล่าวหาว่า บรษัิทฯ ละเมดิความลับทางการคา้ของโจทกใ์นการดําเนนิโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว โดยมคํีาพพิากษายกฟ้อง โดยใหเ้หตผุลวา่ ขอ้มลูทโีจทกก์ลา่วอา้ง
ไดส้นิสดุสภาพการเป็นความลับ ทางการคา้ไปแลว้ โจทกจ์งึไม่มสีถานะเป็นเจา้ของความลับ
ทางการคา้ในขอ้มลูดังกลา่วอกีตอ่ไป บรษัิทฯ จงึไมม่ภีาระความรับผดิตามขอ้พพิาททางกฎหมาย
สําหรับคดใีนศาลชนัตน้ตอ่ไป 

เดือนตุลาคม RL ไดล้งนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: “MOU”) กบับรษัิท สกัสดิ ทปีรกึษาและการคา้ จํากดั และรัฐบาล สปป. ลาว เมอืวันท ี
26 ตุลาคม 2563 เพือสํารวจทีดนิ และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปลูกไมอุ้ตสาหกรรม ประเภท          
ไมก้ระถนิณรงค ์และไมโ้ตเร็ว สําหรับก่อสรา้งโรงงาน Wood Pellet เขตเมอืงตะโอย้ เมอืงสะหมว้ย 
แขวงสาละวัน ใน สปป. ลาว โดยจะนําผลการศกึษาดังกล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการยนืขอสัมปทาน
โครงการปลกูไมอ้ตุสาหกรรมดังกลา่วตอ่ไป 
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RL เขา้ทํารายการทีเกียวโยงกันในการเขา้ทําสัญญา Operation and Maintenance 
Services for Hongsa Mine Mouth Power Project in LAO PDR เพอืสง่บคุลากรไปปฏบิัตงิานเดนิเครอืง
และบํารงุรักษาโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว กบั กฟผ. เมอืวันท ี28 ตลุาคม 2563 มลูคา่
สญัญา 168.11 ลา้นบาท ระยะเวลา 36 เดอืน ตังแตว่ันท ี1 พฤศจกิายน 2563  

โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ไดเ้ดนิเครืองเชงิพาณิชย ์
และเรมิรับรูร้ายไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้าแลว้ เมอืวันท ี31 ตลุาคม 2563 สง่ผลใหโ้รงไฟฟ้า
ของบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั มขีนาดกําลังการผลติไฟฟ้าสทุธริวมประมาณ 185 เมกะวัตต ์
และไอนํารวมประมาณ 40 ตันตอ่ชวัโมง (รวมกําลังการผลติของโรงไฟฟ้าทมีอียูเ่ดมิแลว้) 

เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ออกหุน้กูเ้พืออนุรักษ์สงิแวดลอ้ม ครังที 1/2563 
จํานวน 8,000 ลา้นบาท (ภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบรษัิท ปี พ.ศ. 2563 วงเงนิ 15,000 ลา้นบาท) 
เมอืวันท ี4 พฤศจกิายน 2563 โดยการออกหุน้กูด้ังกล่าวไดร้ับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
เมอืวันท ี21 ตลุาคม 2563 

เดือนธันวาคม RHIS ลงนามสัญญาความร่วมมือเพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม รว่มกบั Nexif Energy Pte. Ltd. 
เมอืวันท ี4 ธันวาคม 2563 ซงึภายหลังการพัฒนาโครงการ และไดร้ับใบอนุญาตต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง          
จะมสีดัสว่นการรว่มทนุอยูท่รีอ้ยละ 50:50  

บรษัิทฯ เขา้ร่วมการประมูลและเป็นผูช้นะการประมูลซอืหุน้สามัญบรษัิท บรกิาร
เชอืเพลงิการบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BAFS”) จํานวน 98,983,125 หุน้ หรือคดิเป็นสัดส่วน         
รอ้ยละ 15.53 ของหุน้ทอีอกและชําระแลว้ทังหมดของบรษัิทดังกล่าวจากบรษัิท การบนิไทย จํากัด 
(มหาชน) ในราคาหุน้ละ 27.40 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทังสนิ 2,712,137,625 บาท เมอืวันท ี
19 ธันวาคม 2563 ตอ่มาไดล้งนามในสญัญาซอืขายหุน้กบับรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
เมอืวันท ี29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุน้ พรอ้มชําระเงนิคา่หุน้ดังกลา่วแลว้เสร็จเมอืวันท ี19 
มกราคม 2564 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ขยายการลงทนุไปยังธรุกจิใหบ้รกิารเชอืเพลงิการบนิเป็นครังแรก 

เพือเป้าหมายการเป็นบรษัิทชันนําดา้นพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ทีให ้
ความสําคัญกับการสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษัิทฯ ยังคงมุง่มันขยายการเตบิโตสูค่วามยังยนื 
ทังการเพมิกําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิมมูลค่ากจิการเป็น 2 แสนลา้นบาท 
สดัสว่นการลงทนุดา้นไฟฟ้าและพลังงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน
และอนืๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ตามสัดสว่นการลงทนุของบรษัิทฯ แสวงหาพันธมติรเพอืขยาย
โอกาสในการลงทนุและพัฒนาธรุกจิ ทังดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิเกยีวเนือง 
และธรุกจิอนืๆ ทังในตลาดเดมิ และตลาดใหม ่เพอืเสรมิสรา้งศักยภาพ และความแข็งแกรง่ดา้น
ขดีความสามารถในการแขง่ขันในอนาคตใหม้ากยงิขนึอยา่งตอ่เนือง แมต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทาย
และสภาวะวกิฤตตา่งๆ ในปัจจบุัน 

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย์ บรษัิทฯ ยังคงใหค้วามสําคัญกับการบรหิารจัดการ       
การดแูลบํารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธภิาพของเครอืงจักรอปุกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทเีกยีวขอ้ง
กับการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ทังธุรกจิโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธุรกจิเกยีวเนือง 
และธุรกจิอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืใหส้ามารถเพมิกําลังการผลติไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ รักษา
ความพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซอืขายไฟฟ้า ควบคุมตน้ทุนค่าเชอืเพลงิการผลติ 
การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ และตอ่ยอดนวัตกรรมตา่งๆ เพอืสรา้ง
ประโยชน์องคร์วมในธุรกจิ หรอืการบรหิารจัดการในดา้นอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนเสรมิสรา้ง
ความมันคงของระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ซงึสงิหนึง           
ทีสะทอ้นถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือง ไดแ้ก่ รางวัล “Best Innovative 
Company Awards” จากงาน SET Award 2020 จากผลงานการพัฒนา “ระบบผลติไฟฟ้าและไอนํา 
(Cogeneration) ทมีกีารทํางานรว่มกนัระหวา่งเครอืงกงัหันแกส๊ เครอืงกงัหันไอนํา และเครอืงยนต์
แกส๊ เพอืเพมิประสทิธภิาพและความยดืหยุน่ในการผลติสงู”   

ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุง่เนน้ความเพยีงพอของเงนิทนุ การบรหิารสภาพคลอ่ง และ
การดํารงอัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญใหอ้ยูใ่นระดับทเีหมาะสม เพอืรองรับกลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งยังยนื
ของกลุม่บรษัิทฯ โดยใหค้วามสําคัญกับการวางแผนทางการเงนิ การบรหิารความเสยีงทางการเงนิ 
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และการบรหิารเงนิลงทุน ซงึสงิหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิทแีข็งแกร่ง ไดแ้ก ่การไดร้ับ
การประกาศอันดับเครดติความน่าเชอืถอืของบรษัิทฯ ดังนี 1) TRIS Rating ทรีะดับ AAA แนวโนม้อันดับ
เครดติ “Stable” หรอื “คงท”ี 2) Moody’s Investors Service ทรีะดับ Baa1 แนวโนม้อันดับเครดติ “Stable” 
หรือ “คงที”  และ 3) S&P Global Ratings ทีระดับ BBB+ แนวโนม้อันดับเครดติ “Negative” เนืองจาก       
การคาดการณ์จะมกีารลงทุนเพมิสงูขนึในอกี 3-5 ปีขา้งหนา้ จงึอาจทําใหอ้ัตราสว่นหนีสนิทางการเงนิ
เพมิขนึมาอยูท่ปีระมาณ 3.1-3.5 เทา่ ในอกี 2 ปีขา้งหนา้ ซงึเพมิจากทคีาดการณ์ไวเ้ดมิทปีระมาณ 
2.5-2.7 เทา่ นอกจากนี บรษัิทฯ ยังไดร้ับรางวัล “Deal of the Year” และรางวัล “Environmental, 
Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาคเอกชน” จากงาน  Best Bond Award 2020 
รวมทัง ไดร้ับรางวัล “Best Local Currency Green Bond” ระดับภมูภิาค จากการระดมทนุโดยการออกหุน้กู ้
เพืออนุรักษ์สงิแวดลอ้มครังแรกของบรษัิทฯ จากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital 
Markets Regional Awards 2020 อกีดว้ย 

ดา้นการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพือพัฒนา
ประสทิธภิาพภายในองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ เป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะทจํีาเป็นขององคก์ร
ทจีะชว่ยเพมิศักยภาพและความสามารถในการแขง่ขันทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นบคุลากรใหเ้ทา่ทันตอ่การเปลยีนแปลงไปสูโ่ลกยคุดจิทัิล และรองรับการแขง่ขัน
ทางธุรกจิในอนาคต การบรหิารจัดการองค์กร ใหส้ามารถรับมือกับอทิธพิลจากการเปลียนแปลง
เทคโนโลยทีรีวดเร็ว เพอืเป็นแรงกระตุน้และขับเคลอืนองคก์รท่ามกลางภาวะวกิฤตต่างๆ ใหไ้ปสู่
ความสําเร็จอยา่งยงัยนืตามทศิทางธรุกจิ วสิยัทัศนอ์งคก์ร และประโยชนโ์ดยภาพรวมตอ่ประเทศ
ในทกุมติ ิทังมติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติสิงิแวดลอ้ม   

การกํากับดูแลกจิการทดี ีบรษัิทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการดําเนนิธุรกจิ
ตามหลักการกํากับดแูลกจิการทีด ีโดยยดึมันและใหค้วามสําคัญในการสรา้งคณุคา่กจิการ  
เพือการเตบิโตอยา่งยังยนื ประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สังคมและสงิแวดลอ้ม 
สรา้งภาพลักษณ์ทดี ียนืหยัดทจีะเป็นเพือนบา้นทดีกีับชมุชนและสังคม ดว้ยความเชอืมันว่า 
การดําเนนิธรุกจิดว้ยความมคีณุธรรม จรยิธรรม ซอืสตัย ์โปรง่ใส ไมค่อรร์ัปชนั และปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และกา้วเดนิไปขา้งหนา้เคยีงขา้งไปดว้ยกันกับชมุชนและสังคมอย่างสันตสิขุ  
จะเป็นรากฐานทมีันคงทจีะกา้วไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง และยังยนื ดังจะเห็น
เป็นทปีระจักษ์ไดจ้ากประกาศเกยีรตคิณุ และรางวัลตา่งๆ ดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดีทีบีรษัิทไดร้ับ 
ไดแ้ก่ การประเมนิผลการกํากับดูแลกจิการทดีขีองบรษัิทจดทะเบยีนในอาเซยีน (ASEAN CG 
Scorecard) ระดับ  “ดีเยียม” ตดิต่อกัน 6 ปี การประเมนิผลการสํารวจการกํากับดูแลกจิการ
บรษัิทจดทะเบยีน ทรีะดับ “ดเีลศิ” ตดิตอ่กนั 13 ปี การประเมนิคณุภาพการจัดการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ คะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ตอ่เนือง รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 และ
ไดร้ับการคัดเลือกและประกาศใหอ้ยู่ในรายชือหุน้ยังยืน หรือ Thailand Sustainability 
Investment (“THSI”) ตดิต่อกันเป็นปีท ี6 รางวัล Best Innovative Company Awards และ
รางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 เป็นตน้  

บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิตามนโยบายและแนวทางการปฏบิัตติามนโยบาย CAC โดยมี
การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏบิัตไิปยังบรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน คู่คา้ และ       
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยสรปุดังน ี  

1) กําหนดใหบ้รษัิทยอ่ยทีบรษัิทฯ ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 และมอํีานาจ        
ในการควบคมุ ดําเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC เชน่เดยีวกบับรษัิทฯ และ
สําหรับบรษัิทในเครอื บรษัิทร่วมทุน และการร่วมคา้ ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และ 
ไม่มอํีานาจควบคุม ดําเนนิการโดยการสอืสาร นําเสนอนโยบาย และแนวปฏบิัตดิังกล่าวไปยัง
บรษัิทนันๆ ผา่นทางผูแ้ทนของบรษัิทฯ ทเีขา้ไปทําหนา้ทเีป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทนันๆ 

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC ในหลาย  ๆมติ ิไปยังผูม้สีว่นไดเ้สยี
กลุ่มอนื เชน่ การบรรจุเงอืนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ไวใ้นขอ้กําหนดและขอบเขตการจา้ง (Term of 
Reference: “TOR”) กบัคูค่า้ทกุราย เป็นตน้ 

จากการดําเนนิการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจรงิจัง บรษัิทฯ ไดร้ับการรับรองการต่ออายุ
สมาชกิ แนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective 
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Action Coalition Against Corruption: “CAC”) อีก 3 ปี นับตังแต่วันที 4 กุมภาพันธ์ 2562 และ
ขณะนีอยูร่ะหวา่งขันตอนการเตรยีมความพรอ้มในการตอ่อายสุมาชกิ CAC ครังท ี3 ซงึจะหมดอายุ
ในเดอืนกมุภาพันธ ์2565 

สําหรับผลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2563  
มกีําไรจํานวน 6,286.68 ลา้นบาท  คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.34 บาท หรอืสงูกวา่กําไรปีทผีา่นมา 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.42 และบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2563 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ไปแลว้
เมอืวันท ี23 กนัยายน 2563 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้่งคําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ                 
โดยประธานฯ และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกันชแีจงขอ้ซักถามและขอ้คดิเห็นของผูถ้ือหุน้ทังทีส่งมา
ลว่งหนา้ และทสีง่เพมิเตมิในทปีระชมุ โดยสรปุดังน ี

1. คณุภักด ีชา่งวชิชกุาร ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ในระยะสนั 1 – 3 ปีจากนี บรษัิทฯ จะมี
ทศิทางการเตบิโตอยา่งไร ชอ่งทางใด และคดิเป็นรอ้ยละเทา่ไร 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า กลยุทธร์ะยะสันในชว่ง 1 – 3 ปี ตังแต่ปี 2564 - 
ปี 2568 บรษัิทฯ มแีผนกอ่สรา้งและจะรับรูร้ายไดจ้ากโครงการในประเทศและตา่งประเทศ รวมประมาณ 
1,574 เมกะวัตต ์สําหรับในประเทศไทย ปัจจุบันความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง กอปรกับปรมิาณไฟฟ้า
สํารองมจํีานวนค่อนขา้งมาก จงึคาดการณ์ว่า ในช่วงประมาณ 10 ปีขา้งหนา้ น่าจะยังไม่มโีครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกดิขนึ บรษัิทฯ จงึมุ่งเนน้ขยายการลงทนุไปยังต่างประเทศทังดา้นธุรกจิไฟฟ้า 
ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนืองอนืๆ อกีประมาณปีละ 700 เมกะวัตต ์รวมประมาณ 
2,000 เมกะวัตต ์เพอืบรรลุเป้าหมายทจีะเพมิกําลังการผลติ 10,000 เมกะวัตต ์หรอืเพมิมูลค่ากจิการ
เป็น 200,000 ลา้นบาท ในปี 2568 

2. คุณวเิชยีร ภู่พัทธยากร ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกับผลกระทบจาก COVID-19 
ตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ ทังในระยะสนั และระยะยาว และแนวทางการแกไ้ขหรอืแผนกลยทุธ ์
ในดา้นตา่งๆ ทจีะลดความเสยีงในอนาคตไดอ้ยา่งไรบา้ง 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ สําหรับการลดความเสยีงจาก COVID-19 ในระยะสนั 
บรษัิทฯ ไดก้ําหนดมาตรการและแนวทางปฏบิัตติ่างๆ เพือเฝ้าระวังและป้องกันการตดิเชอืของ
พนักงานทังในสํานักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับบรษัิทคู่คา้ทจีะเขา้มา
ตดิต่อและปฏบิัตงิาน โดยจะตอ้งมกีารกําหนดแนวปฏบิัตสิําหรับพนักงานของบรษัิทคู่คา้เพือใหม้ี
ความปลอดภัย  นับตังแตปี่ 2563 ทมีกีารแพรร่ะบาดของ COVID-19 จนถงึปัจจบุัน ยังไมม่พีนักงาน
ของกลุม่บรษัิทฯ และคูค่า้ทตีดิเชอื COVID-19 แตอ่ยา่งใด ทังนี โรงไฟฟ้าตา่ง  ๆของบรษัิทฯ ยังคง
เดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพตามแผนงานอยา่งตอ่เนอืง 

นอกจากนี บรษัิทฯ ยังไดจั้ดทําแผนบรหิารความต่อเนืองทางธุรกจิ และแผนบรหิาร
ภาวะวกิฤต เพือเตรียมความพรอ้มในการบรหิารจัดการไดอ้ย่างต่อเนือง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพ และการดําเนนิงานของบรษัิทฯ โดยภาพรวม ควบคูไ่ปกบัการชว่ยเหลอืชมุชนและสงัคม 

สําหรับความเสยีงในระยะยาว เมอืมกีารฉีดวัคซนีอย่างทัวถงึ ปัญหาดังกล่าว
น่าจะบรรเทาลง อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไม่ไดพ้จิารณาเฉพาะความเสยีงของ COVID-19 เท่านัน แต่ได ้
พจิารณาปัจจัยความเสยีงอนื  ๆอย่างรอบดา้น โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาขยายการดําเนินธุรกจิใหม้ี
ความหลากหลายมากยิงขนึ จากในช่วงแรก ทีดําเนินธุรกจิดา้นผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
นับตังแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษัทฯ ไดม้ีการปรับตัวและ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจระบบ
สาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนอืงตา่งๆ อาท ิดา้นคมนาคมขนสง่ ไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสชีมพ ูและสายสเีหลอืง และปัจจบุันไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการเอกชนรว่มลงทนุในสว่น
การดําเนนิงานและบํารงุรักษา (O&M) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ ่- 
กาญจนบรุ ีและหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอนิ - นครราชสมีา ซงึคาดวา่จะลงนามสญัญาสมัปทานได ้
ประมาณกลางปี 2564  อีกโครงการทีบรษัิทฯ  เขา้ลงทุนคือ การลงทุนในธุรกจิผลตินําประปา            
ทเีวยีงจันทน ์ใน สปป. ลาว เมอืปี 2562  ซงึปัจจบุันยังมคีวามตอ้งการทคีอ่นขา้งสงู และขณะนบีรษัิทฯ 
อยู่ระหว่างการเจรจาทีจะเขา้ไปลงทุนเพิมเติมในธุรกิจดังกล่าว  นอกจากนี ยังไดเ้ขา้ลงทุน
ระบบสอืสารในโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสง เมอืปี 2563 และปี 2564 ไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการ Internet 
of Things เพอืรองรับต่อทศิทางการเปลยีนแปลงดา้นเทคโนโลย ีและล่าสุดไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิ
ใหบ้รกิารนํามันเชอืเพลงิของบรษัิท บรกิารเชอืเพลงิการบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรอื “BAFS” 
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แมว้่าปัจจุบัน BAFS จะไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนืองจากไม่มีการเดินทาง                   
โดยเครอืงบนิ แตจ่ากการศกึษาผลการดําเนนิงานในชว่ง 10 ปีทผี่านมา ยกเวน้ปี 2563 BAFS มกีําไร
อย่างต่อเนือง และเมือเปรียบเทียบกับราคาทีประมูล ถือว่ามีความคุม้ค่า และเป็นโอกาส                
ในการขยายธุรกจิของบริษัทฯ เพิมเตมิ และในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะรับรูร้ายไดจ้าก
โครงการผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) ใน สปป. ลาว เพมิเตมิ 
ซงึโครงการลงทนุตา่งๆ ทกีลา่วขา้งตน้ จะชว่ยลดความเสยีงในการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในระยะยาว 
เนอืงจากไมต่อ้งพงึพาธรุกจิผลติไฟฟ้าเพยีงอยา่งเดยีว 

3. คณุสพุรีณัฐ กววีัจน ์และคณุปราโมทย ์ลบิรัตนสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุวา่ 
บรษัิทฯ ตังงบประมาณลงทุนไวจํ้านวนเท่าใด และมแีผนการลงทุนในอนาคตอย่างไร เหตุใด
รายไดปี้ 2559 - ปี 2563 จงึลดลงอยา่งตอ่เนือง และอัตราสว่นกําไรของโรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ 
และในประเทศ สงูหรอืตํากวา่กนัอยา่งไร และประเทศใดกําไรสงูสดุ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ รว่มกนัชแีจงโดยสรุปวา่ 
บรษัิทฯ ตังงบประมาณลงทุน (CAPEX Plan) ปี 2564 ไวจํ้านวน 19,700 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการ 
ในประเทศ และต่างประเทศ โดยปัจจุบันสัดส่วนรายไดม้าจากโรงไฟฟ้าในประเทศ รอ้ยละ 79 และ          
จากตา่งประเทศ รอ้ยละ 21 โดยรายไดห้ลักจากตา่งประเทศมาจากโรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
สําหรับแผนการลงทนุในอนาคต บรษัิทฯ จะเนน้ขยายการลงทนุไปยังตา่งประเทศเป็นหลัก และ
ตังเป้าหมายสัดส่วนรายไดจ้ากในประเทศ และต่างประเทศ เท่ากับรอ้ยละ 50 ในปี 2566                 
ส่วนรายไดปี้ 2559 - ปี 2563 ทีลดลงเป็นไปตามสัญญาซือขายไฟฟ้าทีอยู่ในช่วงปลายสัญญา 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการหากําลังผลติใหม่เขา้มาทดแทน เพือเพิมรายไดท้ีลดลง          
ดังแสดงในวดีทัิศนผ์ลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในระเบยีบวาระท ี2 

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ กล่าวชนืชมต่อผลการดําเนินงานของ
บรษัิทฯ ทสีามารถบรหิารจัดการกระแสเงนิสดไดด้กีวา่แผน กําไรตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Return 
on Equity; ROE) อยู่ในระดับสูงกว่ารอ้ยละ 10 อัตรากําไรสุทธทิพีจิารณาจาก Net Profit – 
Margin สูงถงึรอ้ยละ 15.90 รวมถงึ การบรหิารจัดการ ตามหลักธรรมาภบิาลจนส่งผลใหบ้รษัิทฯ 
ไดร้ับการประเมนิผลการสํารวจการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนทรีะดับ “ดเีลศิ” จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย เป็นตน้ นอกจากนี ไดเ้สนอแนะว่า หากมคีวามเป็นไปไดข้อให ้
บรษัิทฯ พจิารณาจัดกจิกรรม Road Show เพือเพมิ Market Capital ดว้ยจะเป็นการดียงิขนึ และ
สอบถามเพมิเตมิวา่ กลุม่บรษัิทฯ มแีนวทางการบรหิารสนิทรัพย ์เพอืสรา้งรายไดอ้ยา่งไร 

ประธานฯ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีกล่าวชืนชมและ                
ใหข้อ้เสนอแนะทเีป็นประโยชน์และเป็นขวัญกําลังใจแกบ่รษัิทฯ ซงึบรษัิทฯ ขอรับขอ้เสนอแนะ
ไปพจิารณาดําเนนิการตามความเหมาะสมตอ่ไป  

ในสว่นของการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ บรหิารจัดการสนิทรัพยข์องโรงไฟฟ้าตา่งๆ                  
โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุโดยภาพรวม ซงึสะทอ้นไดจ้ากผลการดําเนนิงานทปีรากฏ
ในปีทผีา่นมา 

5. คณุปรญิญา เธยีรวร ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (คณุมนิ เธยีรวร) สอบถามโดยสรปุ 
ดังน ี  

1) บริษัทฯ มีการศกึษาผลกระทบจากเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรตํา          
เมอืเทยีบกับแบบใยแกว้นําแสง หรอืไม่ เนืองจากระบบดาวเทยีมวงโคจรตํา อาจจะมาแทนที
ระบบใยแกว้นําแสงได ้

2) บรษัิทฯ ไดร้ับผลกระทบจากเหตกุารณ์ทางการเมอืง ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมา หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงโดยสรปุดังน ี 
1) บรษัิทฯ ไดม้กีารศกึษาเทคโนโลยดีาวเทยีมวงโคจรตําดว้ยแลว้ ซงึการลงทนุ

ดังกลา่วจะมตีน้ทนุทสีงู เนืองจากตอ้งมอีปุกรณ์ Macro Cell เพอืรับสญัญาณ และการสง่สญัญาณ
ไปยังอปุกรณ์ต่างๆ ยังจําเป็นตอ้งใชส้ายใยแกว้นําแสงทมีคีวามเร็วแสงในการสง่ขอ้มลู ดังนัน 
ในปัจจุบันไมว่า่จะมเีทคโนโลยใีหมเ่ขา้มา ก็ยังจําเป็นตอ้งใชส้ายใยแกว้นําแสงในการรับสง่ขอ้มลู 
เนอืงจากมตีน้ทนุทตํีา 
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2) บรษัิทฯ ไม่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนืองจากขณะนี          
ยังอยู่ระหว่างขันตอนการเจรจาเท่านัน และยังไม่มกีารลงทุนใดๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมยีนมา ส่วนเรืองก๊าซธรรมชาตทิสีง่มาจากแหล่งก๊าซฯ ของเมยีนมา มายังโรงไฟฟ้าราชบุรี 
ขณะนีกระทรวงพลังงานไดเ้ขา้มากํากับดแูลอยา่งใกลช้ดิ ประกอบกับ ปตท. ไดดํ้าเนนิการ
เชอืมท่อก๊าซธรรมชาตริะหวา่งฝังตะวันออก และฝังตะวันตกเขา้ดว้ยกันแลว้ จงึไม่น่าจะสง่ผลกระทบ
หรอืมขีอ้กงัวล เนอืงจากสามารถใชแ้หลง่กา๊ซฯ อนืทดแทนได ้

6.  คณุสวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ิผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุ ดังน ี
 1) บรษัิทฯ ลงทุนซอืหุน้ BAFS ในสัดสว่นรอ้ยละ 15.53 เป็นเงนิจํานวนเท่าใด 

และคาดหวังเงนิปันผลรอ้ยละเท่าไร และราคาประมูลดังกล่าวเป็นราคาทีการบนิไทย หรือ
บรษัิทฯ เป็นผูเ้สนอ 

2) บรษัิทฯ ไดร้ับผลกระทบเรอืงการชําระคา่ไฟฟ้า ใน สปป.ลาว หรอืไม ่
3) โครงการซอืขายไฟฟ้าเสร ีมโีอกาสและความเป็นไปไดท้จีะเกดิขนึหรอืไม ่
4) โครงการ Solar Farm ของกองทัพบก จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน

ของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะเขา้รว่มโครงการดังกลา่ว หรอืไม ่
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจง และตอบขอ้ซกัถามในประเด็นตา่งๆ โดยสรปุ ดังน ี

1) บรษัิทฯ เขา้ซอืหุน้ BAFS ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.53 ในราคาหุน้ละ 27.40 บาท            
เป็นเงนิจํานวน 2,712 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตามเงือนไขทกีารบนิไทยกําหนด เนืองจากการบนิไทย                
มคีวามจําเป็น ตอ้งนําเงนิจํานวนดังกล่าวไปใชเ้สรมิสภาพคล่องและดําเนินการตามแผนฟืนฟู
กจิการตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบรษัิทฯ ไดม้กีารศกึษาและวเิคราะหค์วามเสยีง
อยา่งรอบดา้นแลว้  และมคีวามเห็นวา่ ราคาดังกลา่วเป็นราคาทตํีากวา่ราคาตลาดในสถานการณ์
ปกตกิอ่นการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ประมาณรอ้ยละ 30 และการลงทนุดังกลา่วเป็นโอกาส
ในการขยายกจิการไปยังธุรกจิใหม่ และมโีอกาสเตบิโตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID–19 คลคีลาย 

2) ประเด็นเกยีวกับการชําระค่าไฟฟ้า ใน สปป.ลาว ไม่น่าจะสง่ผลกระทบ
อยา่งมนัียสําคัญตอ่บรษัิทฯ เนืองจากโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว รอ้ยละ 90 มสีัญญาซอืขาย
ไฟฟ้าระยะยาว กับ กฟผ. ส่วนทเีหลอืจะขายใหแ้ก่ สปป.ลาว ใชภ้ายในประเทศ ซงึปัจจุบัน 
สปป.ลาว ไดม้กีารเจรจากับบรษัิทฯ เพอืขอเปลยีนแปลงการชําระค่าไฟฟ้าจากเดมิทกีําหนด
เป็นเงนิสกลุเหรยีญสหรัฐฯ มาเป็นเงนิสกลุกบีแทน ซงึสามารถนํามาใชใ้นการบรหิารคา่ใชจ้่าย
ของบรษัิทฯ ใน สปป. ลาว ได ้

3) โครงการซือขายไฟฟ้าเสรี จะเกดิขนึหรือไม่ ขนึอยู่กับนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน ซงึเป็นหน่วยงานภาครัฐทรีับผดิชอบและกํากบัดแูลดา้นพลังงานของประเทศ
โดยภาพรวม 

ประธานฯ ชแีจงในประเด็นโครงการ Solar Farm ของกองทัพบก โดยสรปุดังน ี
4) เนืองจากกองทัพบกมทีดีนิราชพัสดุของกรมธนารักษ์ อยู่ในความดูแล

เป็นจํานวนกว่าลา้นไร่ จึงมีความคิดทีจะใชป้ระโยชน์จากทีดินดังกล่าว และไดนํ้ามา
ปรกึษาหารอืกับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) ถงึความเป็นไปไดท้จีะนําทดีนิ
ส่วนหนึง จํานวนประมาณ 300,000 ไร่ มาดําเนินโครงการ Solar Farm ขนาดกําลังการผลติ
ประมาณ 30,000 เมกะวัตต ์ซงึปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างศกึษารายละเอยีดและปัจจัยต่างๆ            
ทเีกยีวขอ้ง อาท ิความเหมาะสมของพนืท ีทตีังโครงการอยู่ใกลร้ะบบสายสง่ไฟฟ้าของทัง กฟผ. 
และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) หรือไม่ ซงึหากอยู่ใกลก้็จะทําใหม้ศีักยภาพสงู นอกจากนี   
ยังตอ้งพจิารณาถงึความสะดวกในการคมนาคมขนสง่ เชน่ รถยนตเ์ขา้ถงึไดห้รอืไม ่เป็นตน้ ปัจจบุัน
ยังอยู่ในขันตอนการศกึษาความเป็นไปได ้เพือทีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาดําเนินการ            
ในอนาคต หากประเทศไทยมคีวามจําเป็นและความตอ้งการใชพ้ลังงานสเีขยีว โครงการ Solar 
Farm ดังกล่าวอาจจะมีศักยภาพเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งรอความชัดเจนของผล
การศกึษาความเป็นไปไดด้ังกล่าว รวมทัง การพจิารณาความเหมาะสมของปรมิาณการผลติ
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ไฟฟ้าเขา้สู่ระบบและความคุม้ค่าโดยภาพรวมต่อประเทศจากกระทรวงพลังงาน ซงึเป็น
หน่วยงานทรีับผดิชอบและกํากบัดแูลในเรอืงดังกลา่วโดยตรง เนืองจากในชว่งนีกระแสเกยีวกบั 
Green Energy หรอืพลังงานสเีขยีว เป็นเรอืงทไีดร้ับความสนใจคอ่นขา้งสงู จงึทําใหม้กีระแสขา่ว
เกยีวกบัโครงการดังกลา่วจะสามารถผลติไฟฟ้าเขา้สูร่ะบบได ้30,000 เมกะวัตต ์ซงึยังเป็นเพยีง
การคาดการณ์เทา่นัน 

อย่างไรก็ตาม โครงการ Solar Farm ของกองทัพบก ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ           
การดําเนนิงานของบรษัิทฯ และหากมกีารเปิดประมลู ถอืเป็นโอกาสทดีเีนืองจากบรษัิทฯ มคีวามพรอ้ม
และศักยภาพเพยีงพอทจีะเขา้รว่มลงทนุในโครงการดังกลา่ว   

7.  คณุพงษ์สวุรรณ เตชาวฒุชิยั ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุ ดังน ี
1) โรงไฟฟ้าถ่านหนิ จะสนิสุดสัญญาซอืขายไฟฟ้า กับ กฟผ. กโีรง และ

เมอืใดบา้ง 
2) โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ ทจีะใชพ้ลังงานสะอาด เชน่ 

พลังงานแสงอาทติย ์(Solar) และพลังงานลม แทนการใชถ้า่นหนิ 
ประธานฯ ชแีจงโดยสรปุ ดังน ี

1) โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะมีอายุสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี                
ส่วนอายุสัญญาดังกล่าวจะสนิสุดเมอืใดขนึอยู่กับโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เช่น โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น           
หงสา ใน สปป. ลาว จะหมดอายุสัญญาในอีกประมาณ 20 ปี เนืองจากเดนิเครืองเชงิพาณิชย์            
ผา่นมาแลว้ประมาณ 5 ปี 

2) โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตทจีะเกดิขนึ น่าจะเป็นไปตามแนวโนม้ของโลก
ทจีะเปลยีนไปเป็นการใชเ้ชอืเพลงิจากพลังงานสเีขยีว หรือพลังงานสะอาด โดยการใชถ้่านหนิ      
เป็นเชอืเพลงิมีแนวโนม้ลดลง เนืองจากปัจจุบันมีกระแสต่อตา้นไปทัวโลก ยกเวน้ประเทศ          
ทีกําลังพัฒนาอาจจะยังมีความจําเป็นในการใชถ้่านหนิ เนืองจากตน้ทุนตํา แต่การพึงพา
เชอืเพลงิอยา่งใดอย่างหนงึเพยีงอย่างเดยีวอาจจะมคีวามเสยีงทคี่อนขา้งสงู สําหรับประเทศไทย 
คาดว่าในอีกประมาณ 2 – 3 ปีขา้งหนา้ พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทติย์ 
พลังงานลม รวมทัง พลังนําจากประเทศเพือนบา้น น่าจะเริมเขา้มามีบทบาทมากยิงขึน                
โดยกระทรวงพลังงาน จะเป็นหน่วยงานทีกํากับดูแลและบรหิารจัดการดา้นการใชพ้ลังงาน
ภายในประเทศใหม้คีวามสมดลุ เหมาะสม เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นประโยชน  ์              
โดยภาพรวมตอ่ไป  

หลังจากนัน ประธานฯ แจง้ว่าในระเบียบวาระนีไม่มีการลงคะแนนเสยีงเนืองจาก         
เป็นเรอืงเสนอทปีระชมุเพอืรับทราบ  

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ 
เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทผีา่นมา และกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
ตามทปีระธานฯ เสนอ  โดยไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพอืลงมต ิ

ระเบยีบวาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุประจําปี   
สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 
ประธานฯ แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกีําไรขาดทุนของบรษัิทฯ สนิสุด          

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คอื
นายไวโรจน์ จนิดามณีพทัิกษ์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี3565 แห่งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย 
สอบบัญช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทปีรากฏในรายงานประจําปี 2563 ทไีดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุในรปูแบบ QR Code 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ โดยประธานฯ 
และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกันชแีจงคําถามและขอ้คดิเห็นของผูถ้อืหุน้ทังทสีง่มาล่วงหนา้ และทสีง่
เพมิเตมิในทปีระชมุ โดยสรปุดังน ี
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1.  คุณรังสรรค ์ ฐติยานุรักษ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามเกยีวกับกําไรสะสมปี 2563 ว่า 
บรษัิทฯ จะนําไปลงทนุ หรอืจัดสรรเตรยีมจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อกีในปี 2564 หรอืไม ่อยา่งไร 

2. คณุสวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ิผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากขอ้มลูทปีรากฏในรายงาน
ประจําปี 2563 หนา้ท ี184 ทแีสดงยอดรับเงนิปันผล ตามงบการเงนิรวมปี 2563 จํานวน 2,047 ลา้นบาท 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 3,464 ลา้นบาท สว่นต่างดังกล่าวเกดิจากสาเหตุใด และ
บรษัิทฯ ใชอ้ตัราดอกเบยีเฉลยีแบบคงท ี(Fixed Rate) หรอืแบบลอยตัว (Floating Rate) 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และรองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ  รว่มกนัชแีจงโดยสรปุ ดังน ี
1. กําไรสะสมปี 2563 บรษัิทฯ จะเตรยีมนําไปลงทุนโครงการตา่งๆ และสว่นหนงึ

จะจัดสรรเตรยีมจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ในอัตรา
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงนิรวม หลังหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและ
เงนิทนุสํารองอนืๆ ทังน ีขนึอยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 

2. การบันทกึบัญชใีนสว่นของเงนิปันผลรับเป็นไปตามมาตรฐานบัญช ีโดยเงนิปันผลรับ
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการจะรวมเงนิปันผลทไีดร้ับจากบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด ซงึเป็น
บรษัิทยอ่ยหลัก จํานวน 2,250 ลา้นบาท สว่นในงบการเงนิรวม จะตัดรายการระหวา่งกนัในสว่นนีออก 
(Eliminate) จงึทําใหเ้งนิปันผลรับในงบการเงนิรวมตํากว่างบการเงนิเฉพาะกจิการ ซงึเป็นไปตาม
มาตรฐานการบันทกึบัญชปีกต ิ

สําหรับการระดมเงนิลงทนุในการออกหุน้กูทั้งในประเทศและตา่งประเทศ กลุม่บรษัิทฯ 
ใชอ้ัตราดอกเบยีแบบคงท ี(Fixed Rate) รวมทังการออกหุน้กูอ้นุรักษ์สงิแวดลอ้มในวงเงนิรวม 
8,000 ลา้นบาท ในปีทผีา่นมา ตามทไีดนํ้าเสนอในสอืวดีทัิศนผ์ลการดําเนนิงานในระเบยีบวาระท ี2 
ซงึมอีตัราดอกเบยีคงทตีลอดอายหุุน้กูด้ังกลา่ว 

3. คณุปราโมทย ์ลบิรัตนสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุ ดังน ี
 1) บรษัิท เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจํากัด ตังอยูใ่นประเทศใด เป็นโรงไฟฟ้า

ประเภทใด และเหตใุดจงึจา่ยเงนิปันผลลดลงจํานวนมาก 
 2) จากขอ้มูลทีปรากฏในรายงานประจําปี 2563 หนา้ที 178 ทีแสดงยอด

รายไดอ้นื ตามงบการเงนิรวม ปี 2563 จํานวน 219 ลา้นบาท นัน มาจากแหล่งใด และเหตุใด       
จงึเพมิขนึจํานวนมาก  

 3) จากขอ้มลูทปีรากฏในรายงานประจําปี 2563 หนา้ท ี170 ทแีสดงในรายงาน
ของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ในย่อหนา้สดุทา้ยดา้นซา้ย บรรทัดท ี3 จากล่างสดุ เกยีวกับประเด็น
ความเสยีง จากการดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี เกดิขนึจากสาเหตใุด และมโีอกาส
เกดิขนึมากนอ้ยเพยีงใด 

4) การสนิสดุสัญญาซอืขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีขนาดกําลัง
การผลติ 720 เมกะวัตต ์กบั กฟผ. เมอืวันท ี30 มถินุายน 2563 จะตอ้งบันทกึการดอ้ยคา่หรอืไม ่
และการขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวมรีายได ้หรอืกําไรจํานวนเท่าใด และจะบันทกึบัญชรีับรูร้ายได ้
ดังกลา่วในไตรมาสใด 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่การเงนิ ร่วมกันชแีจง
โดยสรุป ดังนี 

1) บรษัิท เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจํากัด เป็นบรษัิทร่วมทนุของบรษัิทฯ 
ทลีงทนุในโรงไฟฟ้าพลังนํา - นํางมึ 2 ใน สปป. ลาว โดยในปีทผี่านมาโรงไฟฟ้าประสบปัญหาภัยแลง้ 
ทางโรงไฟฟ้า จงึแจง้ กฟผ. ขอประกาศเป็นปีภัยแลง้ เพอืป้องกนับทปรับจากความไมพ่รอ้มจา่ยของ
โรงไฟฟ้า แต่เนืองจากปรมิาณนํานอ้ย จงึทําใหเ้ดนิเครอืงเชงิพาณิชยไ์ดตํ้ากว่าเป้าหมาย สง่ผลให ้
รายไดแ้ละเงนิปันผลลดลง     

2) รายไดอ้นื ตามงบการเงนิรวม ปี 2563 จํานวน 219 ลา้นบาท ทปีรากฏ
ในรายงานประจําปี หนา้ท ี178 มทีมีาจาก 2 สว่นคอื รายไดจ้ากการขายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ี
เนืองจากสนิสดุสัญญาซอืขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ทําใหม้กีําไรทางบัญช ีจํานวน 107 ลา้นบาท 
และอกีส่วนเป็นรายไดเ้พมิเตมิจากการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
โรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี จงึสง่ผลใหร้ายไดอ้นืเพมิขนึดังกลา่ว 
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3) จากรายงานของผูส้อบบัญชเีกยีวกับประเด็นความเสยีงจากการดอ้ยค่าของ
โรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี นัน ในชว่ง 2–3 ปีทผี่านมา บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน รวม 4 โครงการ หรอืประมาณ 600 เมกะวัตต ์ซงึผูส้อบบัญชไีดเ้ขา้ตรวจสอบพบว่า 
มูลค่าของโรงไฟฟ้าเพมิขนึมาอยู่ทีประมาณ 25,000 ลา้นบาท แต่จากการตรวจสอบในปี 2563             
ไม่พบการดอ้ยค่าดังกล่าว เนืองจากโรงไฟฟ้ายังมีมูลค่าสูง โดยฝ่ายบรหิารฯ ไดบ้รหิารจัดการ          
ใหโ้รงไฟฟ้าสามารถเดนิเครืองเชงิพาณิชยไ์ดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ กอปรกับเครอืรัฐออสเตรเลยี             
มนีโยบายสนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทน จงึถอืเป็นโอกาสทบีรษัิทฯ จะขยายการลงทนุเพมิเตมิ
ในประเทศดังกลา่วตอ่ไป 

4) การขายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี เนืองจากสนิสุดสัญญาซอืขายไฟฟ้า 
สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกีําไรทางบัญช ีจํานวน 107 ลา้นบาท  โดยไมม่กีารดอ้ยคา่แตอ่ยา่งใด และ
ไดบ้ันทกึบัญชใีนไตรมาสท ี4 ปี 2563 แลว้ 

4. คณุปราโมทย ์ลบิรัตนสกลุ และคณุสพุรีณัฐ กววีัจน ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรุปวา่ 
การนํามาตรฐานบัญช ีTFRS9 และ TFRS16 สง่ผลกระทบตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ หรอืไม ่และเหตใุด            
ภาษีเงนิไดจ้งึลดลงจํานวนมาก จากปี 2562 ทจํีานวน 870 ลา้นบาท แตปี่ 2563 คงเหลอืเพยีงจํานวน 
28 ลา้นบาท  

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชแีจงว่า TFRS9 เป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีมีผลบังคับใชก้ับงบการเงินปี 2563  แต่กลุ่มบรษัิทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มและ       
นํามาตรฐานดังกลา่วมาปรับใชใ้นเรอืงการบัญชป้ีองกนัความเสยีง (Hedge Accounting) ตังแต่
ปี 2561 แลว้ เนืองจากบรษัิทในเครอืรัฐออสเตรเลยี สาธารณรัฐสงิคโปร ์และประเทศอนืๆ ไดใ้ช ้
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที 9 (IFRS9) ในการดําเนินการอยู่แลว้ 
ดังนัน บรษัิทฯ จงึมคีวามพรอ้มเมอืมกีารประกาศใชม้าตรฐานบัญช ีTFRS9 ในปี 2563 ซงึมาตรฐาน
ดังกลา่วมผีลใหก้ําไรสะสมตน้งวดลดลง 12.40 ลา้นบาท  

สําหรับมาตรฐาน TFRS16 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกียวกับ      
การบันทกึบัญช ีในสว่นของสัญญาเชา่ ทจีะตอ้งรับรูส้ทิธกิารใชส้นิทรัพยท์เีชา่ใหป้รากฏในงบการเงนิ
ของบรษัิทฯ และรับรูห้นสีนิตามสญัญาเชา่ดังกลา่วดว้ย ซงึจะสง่ผลตอ่งบการเงนิในดา้นการบันทกึ
สนิทรัพยส์ทิธกิารใชส้ทุธอิยู่ทจํีานวน 444 ลา้นบาท และหนีสนิจากสัญญาเชา่จํานวนประมาณ 
454 ลา้นบาท 

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีประชุมพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะ
การเงนิและบัญชกีําไรขาดทุนของบรษัิทฯ ดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้        
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมตขิองทปีระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชีกําไร
ขาดทุนประจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้ห้
ความเห็นชอบแลว้ ตามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี 
เห็นดว้ย 1,036,396,927 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9727 
ไมเ่ห็นดว้ย 283,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0273 
งดออกเสยีง 6,900 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,036,680,327 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2563 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงวา่ ตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ทกีําหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึ
ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนสํารองนีจะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบาย 
ในการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี5/2550 เมอืวันท ี28 
พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตรา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงนิรวม
หลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอนื  ๆ 
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อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งขนึอยู่กับกระแสเงนิสดของ
บรษัิทฯ ดว้ย โดยทผีลการดําเนนิงานประจําปี 2563 ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มกีําไรเป็นจํานวน 
6,286.68 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.34 บาท และบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทจีะ
จา่ยเงนิปันผลได ้รวมทัง บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึเงนิลงทนุในโครงการตา่งๆ แลว้ จงึเห็นสมควร
เสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล
ประจําปี สําหรับผลการดําเนนิงานตังแตว่ันท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 ดังน ี

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิเนืองจากบรษัิทฯ 
ไดจ้ัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเท่ากับรอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตังแตปี่ 2549    

2. เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้: จ่ายเงนิปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
วันท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ย
ทังสนิจํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเมอืหัก
เงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท 
ซงึคดิเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ทีไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้เมือวันที 23 
กันยายน 2563 จะคงเหลือเงนิปันผลทีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563           
ในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,812.50 ลา้นบาท  โดยสรุปขอ้มูล           
การจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา ดังน ี
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล        ปี 2563           ปี 2562 
กําไร                         (ลา้นบาท) 6,286.68 5,963.28 
จํานวนหุน้                   (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 
เงนิปันผลจา่ย              (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40 
เงนิปันผลจา่ยทังสนิ      (ลา้นบาท) 3,480 3,480 
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร  (รอ้ยละ) 55.36 58.36 

เงนิปันผลทจีา่ยในอัตรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี จะจา่ยจากกําไรสะสมสว่นทเีสยีภาษีเงนิได ้
นิตบิุคคล ในอัตรารอ้ยละ 20 ซงึผูถ้ือหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษีไดทั้งจํานวน         
ตามอตัราทรีะบขุา้งตน้   

บริษัทฯ กําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทีมีสทิธริับเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ   
งวด 6 เดอืนหลังของปี 2563 ในวันพุธท ี3 มนีาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผล              
ในวันศกุรท์ ี23 เมษายน 2564  

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้่งคําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ 
ซงึไมม่ผีูใ้ดสง่คําถาม หรอืขอ้คดิเห็นเพมิเตมิทังลว่งหนา้ และในทปีระชมุ  

หลังจากนัน ประธานฯ จึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตกิารจัดสรรกําไร
ประจําปี 2563โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิ เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
บรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทังสนิเท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ และอนุมัติ
จ่ายเงนิปันผลเพมิเตมิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เนืองจากบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่           
ผูถ้อืหุน้แลว้ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ทไีดเ้สนอต่อทปีระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2563 และ
การจา่ยเงนิปันผล โดยไมจ่ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิ เนอืงจากทุนสํารอง
ตามกฎหมายของบรษิทัฯ  มยีอดสะสมรวมทงัสนิเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กบั
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้ ตามทปีระธานฯ ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
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เห็นดว้ย 1,036,685,127 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2,100 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง   
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,036,685,127 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี5 พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญชี
ของบรษัิททกุปีนัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากัด ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2563 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย ประจําปี 2564 เนืองจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด มผีลงาน
ดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทผีา่นมาอยูใ่นระดับทน่ีาพอใจ รวมทัง 
ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทใีนฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบ
ในการสอบทาน ตรวจสอบ และมขีอ้เสนอแนะ ขอ้พงึปฏบิัต ิเพือใหร้ะบบการควบคุมภายในและ
แนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีีรับรองทัวไป นอกจากนี 
ผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชุมร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย ตลอดจน เขา้ชแีจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประจําทุกไตรมาส รวมทัง มกีารประชมุร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มฝ่ีายบรหิารฯ 
เป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั และแตง่ตังนายไวโรจน ์จนิดามณีพทัิกษ์ (ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท ี3565) หรอื นายณัฐพงศ ์ตันตจัิตตานนท ์(ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี8829) 
หรอื นางสาวดษุณีย ์ยมิสวุรรณ (ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี10235) โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี
รับอนุญาตคนใดคนหนงึ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 
และในกรณีทผีูส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอนืของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั 
ทไีดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้และกําหนดคา่ธรรมเนยีม
ในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2564 เป็นเงนิจํานวน 1,900,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย 
Out-of-Pocket ตามจํานวนเงนิทจี่ายจรงิแตไ่ม่เกนิ 50,000 บาท) ทังนี คา่ธรรมเนียมดังกล่าว
เพมิขนึจากปี 2563 จํานวน 400,000 บาท และ Out-of-Pocket เพมิขนึจํานวน 5,000 บาท 
ตามปรมิาณงานทเีพมิขนึ  

ผูส้อบบัญชดีังกล่าว ไดร้ับการแต่งตังเป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2564 ของบรษัิทย่อย
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด บรษัิท ราชบุรพีลังงาน จํากัด บรษัิท อารเ์อช 
อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั 
บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด บรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 จํากัด และบรษัิท ราช โคเจนเนอเรชัน จํากัด 
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2564 ทีจะไดร้ับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับ          
ทไีดร้ับจากบรษัิทฯ รวมเป็นเงนิทังสนิจํานวน 3,930,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย Out-of-Pocket 
ตามจํานวนเงนิทจีา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 165,000 บาท) ทังนี คา่ธรรมเนียมดังกลา่วเพมิขนึจากปี 2563 
จํานวน 500,000 บาท และ Out-of-Pocket เพมิขนึจํานวน 30,000 บาท ตามปรมิาณงานทเีพมิขนึ 

ทังนี ผูส้อบบัญชดีังกลา่วจะเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเป็นปีท ี5 และผูส้อบบัญชตีามรายชอืทเีสนอมานัน ไม่มี
ความสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบั
บุคคลดังกล่าวในลักษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฏบิัตหินา้ทอีย่างเป็นอสิระ แต่อย่างใด จงึมี
ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ รวมถงึ ไมม่ผีูส้อบบัญชี
คนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกวา่ระยะเวลาทหีลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัติ
ตามประกาศทเีกยีวขอ้งกําหนด 
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นอกจากน ีบรษัิทฯ ไดม้กีารจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกบัสํานักงานสอบบัญช ีทผีูส้อบบัญชี
สังกัดเป็นทปีรกึษาในปี 2563 เพอืวัตถุประสงคเ์ฉพาะ ซงึบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึเป็นค่าใชจ้่ายทางบัญช ี          
ในระหวา่งปีเป็นจํานวน 3,560,978 บาท ทังนี การจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกบัสํานักงานสอบบัญชี
ทผีูส้อบบัญชสีังกัด ในการใหบ้รกิารอนืนอกเหนือจากงานสอบบัญชนัีน ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกันในดา้น
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มกีารตรวจสอบงานของตัวเอง ซงึจะไม่ทําใหผู้ส้อบบัญชี
ขาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิัตงิานสอบบัญช ี

โดยการคัดเลือกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่าน          
การกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยไดม้กีารพจิารณาอยา่งรอบคอบ
เกยีวกับความรูค้วามสามารถของทีมผูส้อบบัญช ีผลการปฏบิัตงิานทีผ่านมา ภาระและปรมิาณงาน  
ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ีรวมถงึ การปฏบิัตทิสีอดคลอ้งกับหลักเกณฑ ์
ตามประกาศทเีกยีวขอ้งกําหนด ทังนี โดยคณะกรรมการฯ จะกํากบัดแูลใหผู้ส้อบบัญชจัีดทํางบการเงนิ
ของบรษัิทฯ ใหแ้ลว้เสร็จทันตามระยะเวลาทีกฎหมาย หรือขอ้กําหนดทีเกยีวขอ้งกําหนดผ่านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ โดยคณุวเิชยีร                   
ภูพ่ัทธยากร ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ผูส้อบบัญชใีหค้วามสําคัญในการตรวจสอบเรอืงใดบา้ง และบรษัิทฯ 
ไดใ้หค้วามระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยส์นินันๆ อย่างไร และมผีลกระทบต่อการดําเนนิการ
ของบรษัิทฯ อย่างไร ซงึกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า สําหรับปี 2563 ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบ
การดําเนนิงานตา่งๆ ของบรษัิทฯ โดยใหค้วามสําคัญกับโรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี และจากการ
ตรวจสอบไม่พบประเด็นปัญหาใด เนืองจากคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ของบริษัทฯ ไดใ้ห ้
ความสําคัญกบัการบรหิารจัดการและกํากบัดแูลใหโ้รงไฟฟ้าสามารถเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพ เพอืใหร้ับรูร้ายไดอ้ย่างสมําเสมอ และกํากับดูแลบรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าทอียู่
ระหวา่งการกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสร็จตามแผน และอยูภ่ายในงบประมาณลงทนุทกีําหนด  โดยมกีารตรวจสอบ
และบรหิารจัดการความเสยีงใกลช้ดิ และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสยีง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพอืดําเนนิการทบทวนความเสยีงในดา้นต่างๆ เป็นประจําทุก 3 เดอืน เพอืป้องกันและ
ลดผลกระทบทอีาจจะเกดิขนึตอ่การดําเนนิโครงการ โดยฝ่ายบรหิารฯ จะรายงานความกา้วหนา้โครงการ                   
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นประจําทกุเดอืน 

หลังจากนัน ประธานฯ จึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตแิต่งตังผูส้อบบัญช ี
และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตีามรายละเอยีดทเีสนอต่อทปีระชมุดังกล่าวแลว้ โดยจะ 
ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทปีระชมุ               
ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1)  

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตงัผู ้สอบบญัชีและกําหนด
คา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามทปีระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี
เห็นดว้ย 957,776,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.3933 
ไมเ่ห็นดว้ย 78,853,021 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.6067 
งดออกเสยีง 57,250 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
รวมจํานวนเสยีง 1,036,629,977 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากร

บคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลันกรองอยา่งละเอยีดตามหลักเกณฑ์
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดับความรับผดิชอบทไีดร้ับมอบหมาย            
การเปรยีบเทยีบกับระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง การสรา้งแรงจูงใจ
ตอ่บคุลากรทมีคีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทเีหมาะสมทสีามารถเออืประโยชน์
ตอ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณา
อนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกับปีก่อน ทไีดร้ับอนุมัตจิาก              
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ทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ โดยเป็นอัตราทเีปรยีบเทยีบไดก้บัระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภท และ
ขนาดเดยีวกนั ดังน ี

1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2563 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังน ี   
(1)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัส 1,500,000 บาท  
(2) กรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือ กรรมการบรษัิท

ยอ่ยมากกวา่หนงึบรษัิท ใหไ้ดร้ับโบนัสจากบรษัิททจัีดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน 
(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทดํีารงตําแหน่ง และ

ตามการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทเีขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รอ้ยละ 75 ขนึไป จะไดร้ับโบนัสเต็มจํานวนตามทบีรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน  ๆ 
สว่นกรรมการทเีขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดร้ับโบนัสตามสัดสว่น
การเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับโบนัสในฐานะกรรมการ 
ทังนี โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 

13.444 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.21 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  
2.   กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในปี 2564 ตามอตัราและหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดังน ี
2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน 

แบ่งเป็น สว่นทจี่ายคงทรีอ้ยละ 75 และสว่นทจีา่ยเมอืเขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการ 
ใหไ้ดร้ับในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดร้ับในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง          
เมอืเขา้ร่วมการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดร้ับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดร้ับ           
ในอัตรา 24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการกลันกรองการลงทนุ และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ซงึมหีนา้ททีไีดร้ับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2563 หนา้ท ี75 - 78 

ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ 
ผลประโยชนอ์นื: กรรมการไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนในลักษณะอนื  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ ซงึไม่มผีูใ้ด

สง่คําถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพมิเตมิทังลว่งหนา้ และในทปีระชมุ  

หลังจากนัน ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตกิําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทังหมดของผูถ้อืหุน้ ซงึมาประชมุเป็นมตขิองทปีระชมุซงึเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที
ประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 
ซงึมาประชุม ดงัน ี
เห็นดว้ย 1,033,453,697 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6803 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,217,730 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3104 
งดออกเสยีง 23,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 
บตัรเสยี 73,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0071 
รวมจํานวนเสยีง 1,036,768,327 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระท ี7  พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
ประธานฯ แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุ

สามัญประจําปีทกุครัง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนงึในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทจีะ
แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้สีดุกบัสว่นหนงึในสาม กรรมการทจีะตอ้ง
ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน ใหจั้บสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทอียูใ่นตําแหน่งนานทสีดุนัน เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการ
ซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลอืกตังเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ได”้ ซงึในการประชมุ
สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2564 มกีรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามขอ้บังคับดังกล่าว          
รวม 4 คน ประกอบดว้ย นายสมัคร เชาวภานันท ์กรรมการอสิระ นายสธุน บญุประสงค ์นายณัฐวฒุ ิ
แจม่แจง้ และนายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ 

โดยในระหวา่งวันท ี1 กนัยายน 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศ
ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เชญิให ้        
ผูถ้ือหุน้เสนอรายชอืบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัตเิหมาะสม เพือรับการเลือกตังเป็นกรรมการ             
เป็นการล่วงหนา้ และเมือครบกําหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชือบุคคล                
เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากร
บคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อาย ุทักษะ ประสบการณ์การทํางานในธรุกจิ
ทีเกียวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพทีสามารถเอือ
ประโยชนต์อ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึ ผลการปฏบิัตงิานในฐานะ
กรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทผีา่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน ไดพ้จิารณาตามนยิามกรรมการอสิระ
ทบีรษัิทฯ กําหนดขนึ ซงึสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทังความสมัพันธ์
ทางธุรกจิทมีนัียสําคัญทอีาจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทไีดอ้ย่างอสิระแลว้ ปรากฏว่า ผูท้ี
ไดร้ับการเสนอชอืเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ มคีุณสมบัตสิอดคลอ้งตามนิยามกรรมการ
อสิระ ซงึสามารถทําหนา้ทแีละใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ  จงึเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว ดังน ี

1. นายรัตนชยั นามวงศ ์   กรรมการอสิระ  (ดํารงตําแหน่งเป็นวาระแรก) 
2. นายสธุน บญุประสงค ์  กรรมการ (ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ) 
3. นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ) 
4. นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ) 

ทังนี การเลอืกตังกรรมการแทนผูท้อีอกตามวาระดังกล่าว ใหม้ผีลตังแต่วันถัดจาก        
วันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เป็นตน้ไป  

หลังจากนัน ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดร้ับการเสนอชือใหเ้ป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ทปีระชมุ โดยเป็นขอ้มลูเดยีวกันกับทไีดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับ
หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้ และไดแ้จง้เพมิเตมิการเป็นกรรมการในบรษัิท บรกิารเชอืเพลงิ
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บริษัทร่วมล่าสุดทีบริษัทฯ เขา้ลงทุน) ของนายกจิจา 
ศรพีัฑฒางกรุะ ซงึเป็นหนงึในผูท้ไีดร้ับการเสนอชอืเป็นกรรมการของบรษัิทฯ นอกจากนี เพอืให ้
เป็นไปตามมาตรา 86 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุ
ผูถ้อืหุน้รับทราบเกยีวกับการเป็นกรรมการของผูท้ไีดร้ับการเสนอชอืเพือรับการเลอืกตังเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ว่า ไม่มีผูท้ีไดร้ับการเสนอชือเพือรับการเลือกตังเป็นกรรมการของบริษัทฯ            
ทเีป็นกรรมการในบรษัิททมีกีารประกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการ
ของบรษัิทฯ มเีพยีงการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  
ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และการเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทร่วมของกลุม่บรษัิทฯ         
ตามรายละเอยีดทไีดนํ้าเสนอตอ่ทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพิมเตมิ        
โดย Mr. Basant Kumar Dugar มขีอ้เสนอแนะเพมิเตมิโดยขอใหบ้รษัิทฯ พจิารณาสง่เสรมิใหก้รรมการฯ 
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เขา้อบรมสัมมนาเพมิเตมิเกยีวกับหลักสตูรการบรหิารจัดการสําหรับผูนํ้าดา้นธุรกจิ ในวทิยาลัยธุรกจิ 
ชอืดังอยา่ง IMD (International Institute for Management Development) ในสวติเซอรแ์ลนด ์ 

หลังจากนัน ประธานฯ แจง้วา่ การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการพจิารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคา่ตอบแทน ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิเีหมาะสมและเป็นประโยชน์แกก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ 
อยา่งครบถว้นแลว้ จงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาลงมตเิลอืกตังกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะ
ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้   ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีประชุม            
ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) ประกอบกบัขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 16 ทังน ีบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการ
ตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการเป็น
รายบุคคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทุกกรณีทังทอีอกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
“งดออกเสยีง” และ “บัตรเสยี” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทปีระชมุ  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอก
ตามวาระ โดยใหม้ผีลตงัแตว่นัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เป็นตน้ไป 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน ี

1. นายรตันชยั นามวงศ ์กรรมการอสิระ (ดาํรงตาํแหนง่เป็นวาระแรก)  
เห็นดว้ย 1,034,288,144 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7681 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,404,583 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2319 
งดออกเสยีง 8,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง   
รวมจํานวนเสยีง 1,036,692,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

2. นายสธุน บญุประสงค ์กรรมการ (ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 1,031,443,322 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4936 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,249,405 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5064 
งดออกเสยีง 8,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง   
รวมจํานวนเสยีง 1,036,692,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. นายณฐัวฒุ ิแจม่แจง้ กรรมการ (ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 1,032,324,212 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5786 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,368,515 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4214 
งดออกเสยีง 8,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง   
รวมจํานวนเสยีง 1,036,692,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. นายกจิจา ศรพีฑัฒางกรุะ กรรมการ (ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อกีวาระหนงึ) 
เห็นดว้ย 1,032,060,382 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5532 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,632,345 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4468 
งดออกเสยีง 8,400 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี 73,600 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง   
รวมจํานวนเสยีง 1,036,692,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระท ี8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้ง่คําถามและขอ้คดิเห็นเพมิเตมิ โดยประธานฯ  

และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดร้ว่มกนัชแีจงคําถามและขอ้คดิเห็นของผูถ้อืหุน้ทังทสีง่มาลว่งหนา้ และ
ทสีง่เพมิเตมิในทปีระชมุ โดยสรปุดังน ี
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1. คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล และคุณพิษณุ นุตาคม ผูถ้ือหุน้ สอบถาม             
โดยสรุปเกียวกับโครงการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ว่า มีความสนใจหรือมีแผนทีจะลงทุน                
ในธรุกจิเทรนดใ์หม่ๆ  เชน่ รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle; EV) หรอืแบตเตอร ีหรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า ปัจจุบัน กฟผ. และบรษัิทในเครือ ไดร้่วมกัน
จัดตังบรษัิท นวัตกรรมโฮลดงิ จํากดั ประกอบดว้ย กฟผ. ถอืหุน้รอ้ยละ 40 บรษัิทฯ รอ้ยละ 30 และ 
EGCO รอ้ยละ 30 เพือผนึกกําลัง (Synergy) รองรับการดําเนินงานและต่อยอดธุรกิจในดา้น
นวัตกรรมรว่มกนัในกลุม่ กฟผ. ซงึหนงึในธรุกจิทบีรษัิทดังกลา่วใหค้วามสนใจ และจะทําการศกึษา
ตอ่ไป ไดแ้ก ่ยานยนตไ์ฟฟ้า  

สําหรับเรืองแบตเตอรี ขณะนียังอยู่ระหว่างการพจิารณาแนวทางดําเนินการ และ
การศกึษาความเป็นไปได ้เพอืใหเ้กดิความชดัเจน สามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านอยา่งแทจ้รงิ 
และคุม้คา่การลงทนุ   

2. คุณสรวชิญ์ ปาลวรรธนพันธ ์คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง และคุณอนุพจน์ 
พนาพรศริกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุวา่ บรษัิทฯ มแีผนการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ทจีะสรา้ง
รายไดเ้พมิเตมิใหแ้กบ่รษัิทฯ และแผนทจีะสรา้งโรงไฟฟ้าเพมิเตมิ หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ บรษัิทฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 
และจะเรมิรับรูร้ายได ้ตังแต่ปี 2564 - ปี 2568 รวมทังหมดประมาณ 1,574 เมกะวัตต ์ตามรายละเอยีด 
ทไีดนํ้าเสนอในวดีทัิศนผ์ลการดําเนนิงานในระเบยีบวาระท ี2 โดยสรปุดังน ี

ปี 2564 จํานวน 4 โครงการ รวมประมาณ 537 เมกะวัตต ์ซงึเป็นโครงการโรงไฟฟ้า             
ในตา่งประเทศ โดยเป็นโรงไฟฟ้าในเครอืรัฐออสเตรเลยี จํานวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
Yandin ซงึไดเ้รมิเดนิเครอืงเชงิพาณิชยไ์ปเมอืวันท ี19 มนีาคม 2564 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม Collector ขณะนีอยู่ระหว่างการทดสอบ (Commissioning Test) และคาดว่าจะเริมเดินเครือง         
เชงิพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดอืนเมษายนนี ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี จํานวน 1 โครงการ คอื โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม Riau คาดวา่จะเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดป้ระมาณไตรมาสท ี3 หรอื 4 และ
อกี 1 โครงการในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม คอื โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thang Phong คาดว่า
จะเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิยไ์ดใ้นไตรมาสท ี4 ของปี 2564  

ปี 2565 ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในประเทศ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติ
ไฟฟ้ารายเล็กเน็กซฟิ ราช เอ็นเนอรจ์ ีระยอง คาดวา่จะเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิยป์ระมาณเดอืน
เมษายน 2565 และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน (ส่วนขยาย) คาดว่า          
จะก่อสรา้งแลว้เสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 นอกจากนี ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
นวิเคลยีร ์ในสาธารณรัฐประชาชนจนี คาดวา่จะกอ่สรา้งแลว้เสร็จภายในปี 2565 รวมทัง 3 โครงการ 
คดิเป็นกําลังการผลติรวมประมาณ 311 เมกะวัตต ์

ปี 2566 จํานวน 1 โครงการ คอื โครงการโรงไฟฟ้าอาร ์อ ีเอ็น โคราช เอนเนอรย์ ี
ขนาดกําลังการผลติ 12 เมกะวัตต ์ตังอยู่ในนคิมอตุสาหกรรมนครราชสมีา  เป็นโรงไฟฟ้าประเภท 
IPS (Independent Power Supply) คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 
และในปี 2567 – ปี 2568 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมหนิกอง จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 2 โรง โดยโรงแรกกําหนดจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยเ์ดือนมีนาคม 2567 และโรงทีสอง 
เดอืนมกราคม 2568 ตามลําดับ 

นอกจากนี ปี 2564 บรษัิทฯ มแีผนจะลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่  ๆเพมิเตมิ รวมขนาดกําลัง
การผลติประมาณ 700 เมกะวัตต ์ โดยคาดว่าจะเป็นการลงทุนแบบควบคุมกจิการและรับรูร้ายได ้
ทันท ี(M&A) ประมาณ 350 เมกะวัตต ์ซงึหากดําเนนิการไดต้ามแผนจะทําใหบ้รษัิทฯ รับรูร้ายไดใ้นปี 2564 
รวมประมาณ 900 เมกะวัตต ์ สว่นทเีหลอืจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ไดแ้ก่ พลังงาน
ลม และพลังงานแสงอาทติย์ ทีบริษัทฯ จะเขา้ลงทุนอีกอย่างนอ้ยประมาณ 250 เมกะวัตต์ และ
เชอืเพลงิอนื  ๆเพอืใหค้รบตามเป้าหมาย 700 เมกะวัตต ์  

3. คุณอนุพจน์ พนาพรศริกิุล ผูถ้ือหุน้ สอบถามเกยีวกับแผนการปิดซ่อมบํารุง
โรงไฟฟ้า และการคาดการณ์ปรมิาณนํา ในปี 2564  จะมผีลกระทบตอ่การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังนํา ใน สปป.ลาว หรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า โรงไฟฟ้าต่างๆ มีการซ่อมบํารุงตามแผนงาน ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมราชบุรี ชุดที 3 ไดดํ้าเนินการซ่อมบํารุงใหญ่ (Major Overhaul; MO) 
ตามแผนเมอืประมาณตน้ปี 2564 สว่นอกี 2 ชดุ จะเป็นการซอ่มบํารงุตามแผน Minor Inspection (MI) 
และ Combustion Inspection (CI) ตามทีกําหนดไว ้ส่วนโรงไฟฟ้าพลังนํา - นํางมึ 2 ปรมิาณนําอยู่ใน
สัดส่วนทียังสามารถบรหิารจัดการและเพียงพอทีจะเดนิเครืองเชงิพาณิชย์ไดจ้นถงึประมาณเดือน
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กรกฎาคม 2564 หลังจากนัน อาจตอ้งประเมนิสถานการณ์ปรมิาณนําอกีครัง ซงึจากการพยากรณ์
อากาศสําหรับปีนี คาดว่าจะมฝีนตกในราวเดอืนพฤษภาคม 2564 ซงึเร็วกว่ากําหนด หากเป็นไปตาม
คาดการณ์น่าจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเดนิเครอืงเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 ในปี 2564 

4.  คณุรังสรรค ์ ฐติยานุรักษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกบัปัจจัยความเสยีงเมอืมคีูแ่ขง่ 
เขา้มาในธุรกจิผลติไฟฟ้า และอาจจะทําใหไ้ม่สามารถชนะคู่แข่งขันในการลงทุนทังในและ
ตา่งประเทศ  

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงวา่ บรษัิทฯ ถอืวา่บรษัิทในกลุม่พลังงานเป็นพันธมติร                 
กับบริษัทฯ ซึงเชือมันว่าจะสามารถผนึกกําลังกัน (Synergy) เพือร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ                   
ดา้นพลังงานและอนืๆ ทังในและต่างประเทศ โดยจะเห็นว่า ในชว่ง 2 – 3 ปีทผี่านมา บรษัิทฯ     
มกีารลงทนุพัฒนาและกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าตา่ง  ๆและเดนิเครอืงเชงิพาณชิยร์วมประมาณ 2,100 เมกะวัตต ์
และสว่นหนึงของโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับบรษัิทดา้นพลังงานในประเทศ จงึมี
ความเชอืมันว่า บรษัิทพลังงานทุกรายไม่ใชคู่่แขง่ขัน แต่เป็นพันธมติรธุรกจิทสีามารถร่วมมอื
กันพัฒนาโครงการตา่งๆ ร่วมกันได ้โดยปัจจุบันบรษัิทฯ มกีําลังการผลติอยูท่ ี8,174 เมกะวัตต ์
และอกี 3 ปีขา้งหนา้ คาดวา่จะมกีําลังผลติตามเป้าหมายท ี10,000 เมกะวัตต ์จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้
มันใจว่า บรษัิทฯ มฐีานะการเงนิทแีข็งแกร่ง อันดับเครดติความน่าเชอืถอืทดี ีดังรายละเอยีด            
ทไีดนํ้าเสนอในวดีทัิศน์ผลการดําเนินงานในระเบยีบวาระท ี2 โดยอันดับเครดติความน่าเชอืถอื 
TRIS Rating ทีระดั บ  “AAA”, Moody’s Investor Service ทีระดั บ  “Baa1” และ  S&P Global 
Ratings ทรีะดับ “BBB+” ซงึเทยีบเทา่อันดับเครดติของประเทศ จงึทําใหบ้รษัิทฯ สามารถกูย้มืเงนิ
เพือลงทุนในโครงการต่างๆ ในอัตราดอกเบยีทตํีา ทําใหส้ามารถแข่งขันเพือพัฒนาโครงการลงทุน          
ไดอ้กีมากในระยะยาว ซงึจะสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษัิทฯ อย่างมันคง และสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งเหมาะสม และยังยนืตอ่ไป 

5.  คณุวเิชยีร ภูพ่ัทธยากร ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกบัการลงทนุระยะยาวของบรษัิทฯ  
ในบรษัิททอียูใ่นตา่งประเทศ วา่จะไดร้ับผลกระทบจากการเปลยีนแปลงทางสังคมธรุกจิทเีขา้ลงทุน
อยา่งไร  และมนัียสําคัญหรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชแีจงว่า การสนับสนุนสังคมและชุมชนในโครงการ               
ทบีรษัิทฯ เขา้ลงทุน ในตา่งประเทศ ถอืเป็นเรอืงทสีําคัญ สว่นใหญ่จะเนน้ถงึประโยชน์และการสรา้ง
ความเจรญิเตบิโตใหแ้กช่มุชนของประเทศนัน  ๆโดยภาพรวมจะมลัีกษณะเชน่เดยีวกบัการลงทนุในสญัญา
สมัปทาน หรอืสญัญาซอืขายไฟฟ้าตา่ง  ๆ ในประเทศไทย โดยสว่นใหญจ่ะกําหนดใหม้กีารจัดตังกองทนุ
เพือพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชนรอบๆ โรงไฟฟ้า ซงึครอบคลุมทังดา้นสังคม และสงิแวดลอ้ม เชน่            
ทเีครือรัฐออสเตรเลยี จะม ีCommunity Fund ทชีมุชนรอบโรงไฟฟ้า จะเสนอโครงการทสีอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของชมุชน เพอืรับเงนิสนับสนุนในการนําไปพัฒนาคณุภาพชวีติของชมุชนทังดา้นสังคม 
และสิงแวดลอ้ม และในช่วงการพัฒนาและก่อสรา้งโรงไฟฟ้า จะกําหนดใหม้ีการจา้งงาน           
บคุลากรในพนืท ีและเมอืโครงการแลว้เสร็จจะรับเขา้ทํางานประจําตามลําดับ  

นอกจากนี บรษัิทยอ่ยทเีครอืรัฐออสเตรเลยี จะมงีบประมาณดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้ม 
(CSR) เพอืชว่ยเหลอืชมุชนในพนืทแีละอนืๆ เชน่ ในปีทผี่านมาเกดิไฟไหมป่้าในออสเตรเลยี ก็ไดนํ้า
งบประมาณดังกลา่วไปบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื เพอืตอ่สูไ้ฟป่า และชว่ยฟืนฟสูัตวป่์าทเีกดิผลกระทบ
จากไฟไหมป่้า เป็นตน้ 

ใน สปป. ลาว จะมกีารกําหนดเงอืนไขไวเ้ชน่เดยีวกัน แตลั่กษณะอาจมคีวามแตกต่าง
จากทีเครือรัฐออสเตรเลีย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา การกําหนดใหจ้า้งงาน
บคุลากรในพนืทใีนระหวา่งกอ่สรา้งและจา้งเป็นพนักงานประจําเมอืโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จ ซงึใน สปป.ลาว 
ไมม่กีารกําหนดรปูแบบเป็นกองทนุพัฒนา แตจ่ะกําหนดใหช้ว่ยชมุชนรอบโรงไฟฟ้าใหม้รีายไดเ้พมิขนึ
จากเดมิรอ้ยละ 150 ภายในปี 2563 เพอืพัฒนาคณุภาพชวีติและสรา้งอาชพี ซงึโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นหงสา บรรลุผลสําเร็จตังแต่ปี 2560 รวมทัง ยังไดดํ้าเนินการจัดตังสหกรณ์
การเกษตร เพอืชว่ยเหลอืชมุชนในพนืทเีพมิเตมิอกีดว้ย เพอืใหก้ารพัฒนาเป็นไปอยา่งยังยนื 

นอกจากนี บริษัทฯ ยังดําเนินโครงการการศึกษาเสริมทักษะสรา้งอาชีพ ร่วมกับ
กระทรวงศกึษาธกิารและการกฬีา ของ  สปป. ลาว ตังแต่ปี 2554 ขณะนีเป็นการดําเนินการ                
ในระยะที 2 ระหว่างปี 2561 – ปี 2566 เพือพัฒนาการศกึษาระดับอาชวีศกึษา ดา้นเทคนิค  
เพือสรา้งแรงงานทีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประชาชน ใน สปป. ลาว  โดยอาชพีทเีป็น
เป้าหมายของ สปป. ลาว คอื ชา่งสาขาไฟฟ้าควบคมุ สาขาเครอืงกล สาขาเชอืมโลหะ และสาขาพลังงาน
ทดแทน เป็นตน้ ซงึตลอดระยะเวลา 10 ปีทผีา่นมา บรษัิทฯ สามารถพัฒนาบคุลากรใหแ้ก ่สปป. ลาว 
ทังครู นักเรียนช่าง รวมประมาณมากกว่า 1,000 คน และทําใหบ้ริษัทฯ เป็นทีน่าเชือถือและ
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ไวว้างใจในการสนับสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก ่สปป. ลาว จนไดร้ับมอบเหรยีญตราพัฒนา จาก สปป. ลาว 
ซงึเทยีบเทา่เครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของไทย  

6.   คุณไชยพร อนุวัตเมธี ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่าปัจจุบันทัวโลกมีแนวโนม้การลงทุนใน
พลังงานสะอาด ไม่ใชถ้า่นหนิในการผลติไฟฟ้า แมก้ระทังสหรัฐอเมรกิาก็เนน้ลงทุนพลังงานสะอาดแลว้ 
แตบ่รษัิทฯ ยังคงใชถ้า่นหนิเป็นเชอืเพลงิอยู ่อาจทําใหก้องทนุไมส่นใจลงทนุ และทําใหหุ้น้ RATCH 
หมดเสน่ห ์ไม่น่าลงทุนในสายตากองทุนโลก จงึสอบถามว่า บรษัิทฯ มวีสิัยทัศน์อย่างไรเกยีวกับ
พลังงานสะอาด และจะลงทุนในพลังงานสะอาดประเภทใดบา้งทจีะสรา้งการเตบิโตอย่างยังยนื
ใหก้บับรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้   

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแจงว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุน              
ในพลังงานทดแทน เพอืลดปัญหาภาวะโลกรอ้นและลดคารบ์อนไดออกไซด ์(Climate Change & Co2)  
โดยบรษัิทฯ ไดป้รับกลยุทธแ์ละเป้าหมายดา้นพลังงานทดแทน จากเดมิทจีะเพมิการลงทุนพลังงาน
ทดแทนรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 25 หรือประมาณ 2,500 เมกะวัตต ์ ซงึปัจจุบันบรษัิทฯ มีโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทนอยูป่ระมาณ 1,400 เมกะวัตต ์หรอืประมาณรอ้ยละ 14  ซงึตอ้งหากําลังการผลติ
เพมิอีก 1,100 เมกะวัตต ์จงึทําใหใ้นปี 2564 ตังเป้าหมายทีจะลงทุนเพมิอกีประมาณ 250 เมกะวัตต ์
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ จะพจิารณาทบทวนและปรับแผนการเพมิกําลังการผลติอย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ เนืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็กจะใชเ้วลาก่อสรา้ง
ประมาณ 1 ปี หากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดใหญจ่ะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี ทําใหส้ามารถรับรู ้
รายไดเ้ร็วกว่าโรงไฟฟ้าประเภทเชอืเพลงิ Fossil โดยในประเทศไทย บรษัิทฯ มแีผนจะเขา้ร่วมประมูล
โครงการต่างๆ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าชวีมวลเพอืชมุชน โครงการพลังงานแสงอาทติยล์อยนํา และโครงการ
พลังงานลม สว่นในต่างประเทศ มแีผนจะเขา้ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทติย ์(Solar) 
และพลังงานลม ในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และเครอืรัฐออสเตรเลยี นอกจากนี ยังมี
ความสนใจลงทนุในประเทศอนื  ๆอาท ิเกาหลใีต ้และไตห้วัน เป็นตน้ 

นอกจากนี บรษัิทฯ ยังมุง่มันและพยายามยกระดับการจัดการเพอืลดกา๊ซเรอืนกระจก 
ดว้ยการจัดตังคณะทํางานเพอืศกึษาแนวทางการจัดทํากลยทุธแ์ละเป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก                    
ตามขอ้กําหนดการลงทุนของกองทุนทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมกีําหนดแลว้เสร็จ          
ในปี 2564 ซงึหากการดําเนนิการตา่งๆ มคีวามชดัเจนกองทนุทังในและตา่งประเทศจะสามารถ
เขา้ลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนนิการทผี่านมา บรษัิทฯ พจิารณาดําเนนิการโดยคํานงึถงึ
ทกุภาคสว่น เพอืใหค้รอบคลมุในทกุมติทัิงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม โดยสว่นหนงึ
ทตีอ้งใชถ้่านหนิเป็นเชอืเพลงิ เนืองจากการรักษาสมดุลและความมันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ 
และปัจจัยดา้นตน้ทนุคา่ไฟฟ้าทเีหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในแตล่ะประเทศ 

7. คณุเกษม อาคเนยส์วุรรณ ผูถ้อืหุน้ สอบถามโดยสรปุ ดังนี 
1) RATCH - Australia ไดร้ับผลกระทบจากนําทว่มหรอืไม ่และการดําเนนิงาน

ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector  เป็นไปตามแผนงานหรอืไม ่
2) การลงทนุในธรุกจิโทรคมนาคมหรอืโครงการ S-Curve มคีวามคบืหนา้และ

แนวโนม้รายไดอ้ยา่งไร 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงโดยสรปุ ดังน ี

1) จากเหตุการณ์นําท่วมใหญ่ในรัฐนวิเซาทเ์วลสข์องเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector เนืองจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวตังอยู่นอกเมอืง 
แต่พนืททีนํีาท่วมอยู่ในบรเิวณนครซดินีย ์ปัจจุบันงานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จ อยู่ระหว่าง
การทดสอบเดนิเครือง (Commissioning Test) และคาดว่าจะเรมิเดนิเครืองเชงิพาณิชย์ได ้           
ในเดอืนเมษายนน ี 

2) การลงทุนในธุรกจิโทรคมนาคม ปี 2563 ภายหลังการเขา้ลงทุนไดม้กีารโอน
ทรัพยส์นิของโครงการโครงขา่ยใยแกว้นําแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการ
ทอ่รอ้ยสายสอืสารใตด้นิผ่านทอ่ใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวง บนถนน 3 เสน้ทางหลัก ไดแ้ก ่
ถนนสุขุมวทิ ถนนพหลโยธนิ-ประดพิัทธ ์และถนนพญาไท จากบรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จํากัด 
(มหาชน) รวมระยะทางกว่า 5,000 กโิลเมตร ทําใหโ้ครงการดังกล่าวไม่ตอ้งลงทุนเพมิเตมิ 
เนืองจากมสีายสอืสารเพียงพอรองรับการใชง้าน และไดม้กีารลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื         
กับ กฟผ. ในการนําสาย Fiber Optic บนสาย Ground ของ กฟผ. ระยะทางประมาณ 500,000 กโิลคอร์ 
มาบริการและใชง้านร่วมกัน ซงึเป็นการผนึกกําลังและต่อยอดธุรกจิ เพือประโยชน์สูงสุด         
โดยภาพรวมของประเทศ 
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นอกจากนี อยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐเกยีวกับหลักเกณฑแ์ละ
แนวปฏบิัตติามพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
พ.ศ. 2535 (กฎหมายบา้นเมอืงสวยงาม) เกยีวกบัการจัดการสายสอืสารทพีาดอยูบ่นเสาไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย หากมคีวามชดัเจน คาดวา่จะเป็นโอกาสทจีะเขา้ลงทนุในโครงการ
ดังกลา่วตอ่ไป  

ในส่วนของโครงการ Internet of Things ปี 2563 ไดต้ิดตัง Base Station 
แลว้เสร็จครอบคลุมพืนทีกรุงเทพมหานคร และเมอืงสําคัญทางเศรษฐกจิทัวประเทศ ปัจจุบัน       
อยูร่ะหวา่งหาลกูคา้มาลงทนุตดิตัง Sensor เพอืใชป้ระโยชนใ์นการตดิตามแลว้ โดยในสว่นนีจะใช ้
เงนิลงทนุประมาณ 50 ลา้นบาท 

8. คณุปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพมิเตมิโดยสรปุ ดังนี 
1) โครงการรถไฟสายสชีมพู ทีบรษัิทฯ ร่วมลงทุน ปัจจุบันงานก่อสรา้ง              

มคีวามคบืหนา้อยา่งไร  
2) บรษัิทฯ มแีผนจะออกหุน้กูเ้พมิเตมิ หรอืไม ่และจะออกหุน้กูท้ดแทนหุน้กู ้

บางตัวทใีกลค้รบกําหนด หรอืไม ่ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชแีจงดังน ี

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู งานกอ่สรา้งจนถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2564  
มคีวามคบืหนา้รอ้ยละ 71 ลา่ชา้กวา่แผนงานประมาณรอ้ยละ 1 เนืองจากการสง่มอบพนืทขีอง
หน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้งลา่ชา้กวา่แผน 

2) หุน้กู ้ตามทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ใหบ้รษัิทฯ 
ออกหุน้กู จํ้านวน 15,000 ลา้นบาท และในปี 2563 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู เ้พืออนุรักษ์
สงิแวดลอ้ม (Green Bond) จํานวน 8,000 ลา้นบาท ซงึไดร้ับการตอบรับอย่างดียงิ โดยมี
ผูส้นใจจองซอืประมาณ 9 เท่า หรอืประมาณ 72,000 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถงึความเชอืมัน
ต่อบรษัิทฯ หุน้กูท้อีอกจําหน่ายทัง 4 รุ่น มอีัตราดอกเบยีค่อนขา้งตํามาก ดังจะเห็นไดจ้ากหุน้กู ้
อาย ุ3 ปี อัตราดอกเบยีอยูท่รีอ้ยละ 1.32 ตอ่ปี หุน้กูอ้าย ุ5 ปี อัตราดอกเบยีรอ้ยละ 1.76 ตอ่ปี 
หุน้กูอ้ายุ 10 ปี อัตราดอกเบยีรอ้ยละ 2.61 ต่อปี และหุน้กู ้15 ปี อัตราดอกเบยีรอ้ยละ 2.94 
ต่อปี ทําใหป้ระหยัดตน้ทุนไดป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท และส่งผลใหบ้รษัิทฯ ไดร้ับรางวัล 
Deal of the Year และรางวัล ESG Bond ภาคเอกชน จากงาน Best Bond Award 2020 ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย รวมทัง ไดร้ับรางวัล Best Local Currency Green Bond ระดับ
ภมูภิาค จากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 ดว้ย   

สําหรับวงเงนิทเีหลอือกี 7,000 ลา้นบาท ขณะนีอยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้ม
ทจีะระดมทุนตามความจําเป็นในการใชเ้งนิในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ของบรษัิทฯ โดยจะ
พจิารณาสถานการณ์ดอกเบยีตา่งๆ  และสถานการณ์ทางการเงนิควบคูไ่ปดว้ย เพอืใหก้ารออก
หุน้กูม้ีอัตราดอกเบียทีเหมาะสม ตลอดจนหากมีความจําเป็นทีจะตอ้งการเงินทุนเพิมเตมิ
มากกว่าวงเงนิทเีหลอืจากการลงทุนโครงการใหม่ๆ  ทเีจรจาสําเร็จ บรษัิทฯ จะพจิารณาเสนอ
ขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ตอ่ไป 

จากนัน ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทสีละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุ และ
ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิัตติามมาตรการต่างๆ  เพอืป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ตามททีางราชการกําหนด และเพอืประโยชนใ์นการตดิตามกรณีพบผูเ้ขา้ร่วมการประชมุทเีขา้ขา่ย
ตดิเชอื COVID-19 รวมทัง ร่วมเป็นส่วนหนึงในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม
รว่มกนัในการเขา้รว่มประชมุในวันนเีป็นอยา่งดยีงิ จนทําใหก้ารประชมุสําเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี 

บรษัิทฯ ขอยนืยันว่าจะมุ่งมันและสานต่อเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกจิตาม
หลักธรรมาภบิาลไม่ทุจรติคอร์รัปชัน สรา้งผลตอบแทนการลงทุนอย่างคุม้ค่า ควบคู่ไปกับ         
การขยายการเตบิโตทางธรุกจิ โดยคํานงึถงึความยังยนืของกจิการ ชมุชน สังคม สงิแวดลอ้ม 
และผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนเป็นสําคัญ ตลอดจนจะพยายามพจิารณาและแสวงหาโอกาส           
ในการลงทุน ทีมีความหลากหลายเพือสรา้งมูลค่าเพมิแก่กจิการ ควบคู่ไปกับการพจิารณา
บรหิารจัดการความเสยีงอย่างรอบคอบและรอบดา้น รวมทังจะดูแลผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้         
ทังรายใหญแ่ละรายยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเหมาะสม และกลา่วปิดประชมุเมอืเวลา 16.00 น. 

อนึง หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือเขา้ร่วม            
การประชุมเพมิขนึเป็นระยะๆ และเมือใกลเ้วลาปิดการประชุม ปรากฏว่า มีจํานวนผูถ้ือหุน้                 
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วันเพ็ญ  จําคํา 

บญุญนติย ์ วงศร์ักมติร 

ทลีงทะเบยีนเขา้ประชมุเพมิขนึ ดังนี ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเองเพมิขนึเป็น 405 ราย และ
โดยการรับมอบฉันทะเพมิขนึเป็น 1,079 ราย  รวมทังหมดเพมิขนึเป็น 1,484 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,039,584,634 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.6955 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายได ้  

 
 

                          ลงชอื .................................... ประธานทปีระชมุ 
            (นายบญุญนติย ์วงศร์ักมติร) 
 
 
 
ลงชอื ........................................... ผูบ้ันทกึการประชมุ 
            (นางสาววันเพ็ญ จําคํา) 
                เลขานุการบรษัิท 


