ิ สง
่ มาด้วย 1
สงที

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2563
ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
-----------ั 23
ประชุมเมือวันศุกร์ท ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชน
โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิล ด์ เลขที 999/99
ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทัศน์ ปั ทมสริ วิ ัฒน์ ประธานกรรมการ
(“ประธานฯ”) ของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นประธานทีประชุม
ก่ อนเริมการประชุม เจ ้าหน า้ ทีบริษั ทฯ ได ้นํ าเสนอส ือวีด ท
ิ ั ศน์ แนะนํ าความปลอดภั ย
ในการปฏิบัตต
ิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการประชุม ให ้ทีประชุมทราบ จากนั น ได ้แจ ้งแนวปฏิบัต ิ
ื
เกียวกับการเข ้าร่วมประชุมตามมาตรการป้ องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา 2019 หรือ
COVID-19 ตามทีทางราชการกํ าหนด และเป็ นไปตามทีบริษั ทฯ ได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ทราบล่ วงหน า้
พร อ้ มหนั งส ือบอกกล่ าวนั ดประชุมในเบืองต ้นแล ้ว ทั งนี เพื อความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข อนามั ย และ
ื COVID-19 รวมทังเป็ นสว่ นหนึง
ประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู ้เข ้าร่วมการประชุมทีเข ้าข่ายติดเชอ
ของความรับผิดชอบต่อสงั คมโดยรวม
ประธานฯ กล่ าวขอบคุ ณผู ถ
้ ื อหุ น
้ ที ได ใ้ ห ค
้ วามร่ วมมื อเป็ นอย่ างดี ในการปฏิ บั ต ิ
ตามมาตรการป้ องกั นและลดการแพร่ ระบาดของ COVID-19 สํ าหรั บการเข ้าร่ วมประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันนี
จากนั น ประธานฯ แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่ า มีผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองจํ านวน
315 ราย และโดยการรับมอบฉั นทะจํ านวน 1,777 ราย รวมทังหมดเป็ นจํ านวน 2,092 ราย นั บจํ านวนหุ ้นได ้
ึ
1,045,677,538 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 72.1157 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมด ซงครบเป็
นองค์ประชุม
ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 32 ทีกําหนดองค์ประชุมสําหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องประกอบด ้วยผู ้ถือหุ ้น
และผู ้รั บมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 คนหรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจํ านวน
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด และต ้องมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในสามของจํ านวนหุ ้นทีจํ าหน่ ายได ้ทังหมด
ึ จํานวน 1,450 ล ้านหุ ้น
ซงมี
หลั งจากนั น ประธานฯ จึ งกล่ าวเปิ ดการประชุ มสามั ญผู ถ
้ ื อหุ น
้ ประจํ าปี 2563 และ
แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า บริษั ทฯ ได ้มอบหมายให ้นางสาววั นเพ็ ญ จํ าคํ า เลขานุ การบริษั ท ทํ าหน า้ ที
ึ
จดบั นทึก และจั ดทํ ารายงานการประชุมและได ้แนะนํ ากรรมการซ งได
้เข ้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมถึง
ี
ผู ้บริหาร ผู ้สอบบั ญช ี และทีปรึกษากฎหมายของบริษั ทฯ ทีเข ้าร่วมประชุม เพือร่วมให ้ข ้อมูลและช แจง
ั ถามแก่ทประชุ
รายละเอียดต่างๆ ในการตอบข ้อซก
ี
ม ดังนี
ั สว่ นร ้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังคณะ)
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม (ครบทัง 12 ท่าน คิดเป็ นสด
1.

นายสุทัศน์

ปั ทมสริ วิ ัฒน์

2.

นายชาติชาย

โรจนรัตนางกูร

3.

นายชวน

ศริ น
ิ ันท์พร

4.

นายอภิชาติ

ิ วรรโณ
ชน

5.

นายสมัคร

เชาวภานันท์

6.

นายสมบูรณ์

หน่อแก ้ว

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม
กรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ี
และประธานกรรมการบริหารความเสยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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7.
8.
9.

นายบุญสง่
ั
นายธวัชชย
นายบุญญนิตย์

เกิดกลาง
จักรไพศาล
วงศร์ ักมิตร

ั
10. นายรัตนชย

นามวงศ ์

11. นางสาวนันธิกา
12. นายกิจจา

ทังสุพานิช
ศรีพัฑฒางกุระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการ
กรรมการกลันกรองการลงทุน
ี
และกรรมการบริหารความเสยง
กรรมการอิสระ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกลันกรองการลงทุน
ี
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสยง
กรรมการ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผูบ
้ ริหารทีเข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพีระวัฒน์
พุม
่ ทอง
นายสาครินทร์
ตังคะวชริ านนท์
ั
นายบุญชย
จรัญวรพรรณ
นายนิมต
ิ ร
เล็กเจริญสุข
นางวดีรัตน์
เจริญคุปต์
ด่านศมสถิต
นางบุญทิวา
นางสุพัตรา
ทองกาญจน์
นางสาววันเพ็ญ จําคํา
ี เข้
ผูส
้ อบบ ัญชท
ี าร่วมประชุม

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ
ิ ทรัพย์
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสน
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน
ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน
เลขานุการบริษัท

1. นายไวโรจน์
จินดามณีพท
ิ ักษ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม
1.

นายปิ ยะ

ครุฑเดชะ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ ี จํากัด

หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีประชุมทราบวิธ ีปฏิบั ต ใิ นการออกเส ียงลงคะแนน
ื ดท
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมโดยใชส้ อวี
ิ ัศน์ เพือให ้เป็ นไปตามข ้อพึงปฏิบัตส
ิ ําหรับการจัดประชุม
ึ
ผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทจดทะเบียนของตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย ซ งบริษั ทฯ ได ้จั ดส่งรายละเอียด
ื บอกกล่าวนั ดประชุมแล ้ว โดยวิธล
ี งแบ่งเป็ น 2 กรณี
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสอ
ี งคะแนนเสย
สรุปได ้ดังนี
กรณีท ี 1: กรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมี
ี ง ให ้ยกมือขึนเพือเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ
ผู ้ถือหุ ้น ทีมาประชุมด ้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสย
จะรับบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว และถือว่าผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองทีไม่ได ้ยกมือในทีประชุม
มีมติอนุมัตต
ิ ามทีประธานฯ เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติ ทังนี วิธก
ี ารดังกล่าวเป็ นวิธป
ี ฏิบัตส
ิ ําหรับ
การลงคะแนนในเรืองทีเสนอต่ อทีประชุมทุ กระเบียบวาระ ยกเว ้นระเบียบวาระที 7 ทีเป็ นการพิจารณา
ิ ามข ้อเสนอแนะของตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทยทีให ้เก็ บบั ตร
เลือกตั งกรรมการ จะปฏิบั ต ต
ี
ี งทุกกรณี ทังทีเห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย
ลงคะแนนเสยงจากผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีเข ้าประชุม และการออกเสย
ี ง และบัตรเสย
ี รวมทังให ้แยกการลงคะแนนเสย
ี งเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
งดออกเสย
กรณีท ี 2: กรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมาประชุมแทน บริษัทฯ
ื มอบฉั นทะเป็ น 3 แบบ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดขึน
ได ้จัดทําหนังสอ
ี งได ้ตามทีผู ้รับมอบฉั นทะ
ได ้แก่ แบบ ก. เป็ นแบบทีผู ้ถือหุ ้นมอบให ้ผู ้รับมอบฉั นทะพิจารณาออกเสย
ี งในแต่ละเรืองอย่างไรบ ้าง
เห็นสมควรในทีประชุม แบบ ข. เป็ นแบบทีผู ้ถือหุ ้นกําหนดมาแล ้วว่าจะออกเสย
้
และ แบบ ค. เป็ นแบบทีใชเฉพาะกรณี
ผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให ้คัสโตเดียน
้
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บฝากและดู แลหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถใช แบบมอบฉั
นทะแบบใด
แบบหนึงดังกล่าว หรืออาจจะจัดทําแบบมอบฉั นทะขึนเองก็ได ้ตามความเหมาะสม โดยอย่างน ้อยต ้องมี
รายการตามแบบทีนายทะเบียนกํ าหนด และกรมพั ฒนาธุรกิจการค ้า ได ้กํ า หนดให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถ
ิ ธิ
มอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะได ้ 3 ราย อย่างไรก็ตาม ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเท่านันทีมีสท
ี งลงคะแนน
เข ้าประชุม และออกเสย
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ี งตามทีระบุไว ้ในหนั งส อ
ื มอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีส ท
ิ ธิ
ในการลงคะแนนเส ย
้
พิจารณาและลงมติแทนได ้ตามทีเห็ นสมควร จะใช วิธ ีการเดียวกันกับกรณี ท ีผู ้ถือหุ ้นมาประชุม
ื ดท
ด ้วยตนเองตามทีได ้เสนอผ่านสอวี
ิ ัศน์แล ้วนัน
ื มอบฉั นทะทีผู ้มอบฉั นทะได ้แสดงความประสงค์วา่ จะออกเสย
ี งอย่างใด
สว่ นหนั งสอ
ี งตามนั นไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน
อย่างหนึงไว ้แล ้ว บริษัทฯ ได ้บันทึกการออกเสย
และจะใชนั้ บเป็ นมติทประชุ
ี
ม
ี งใด
บริษัทฯ ได ้กําหนดให ้ใชบั้ ตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสย
ั เจนว่าจะลงคะแนนเสย
ี ง
ทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้รับมอบฉั นทะได ้อย่างชด
ี ได ้แก่ 1) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนึงๆ ทีมีการทําเครืองหมายเกินกว่า
ไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสย
่
ื
1 ชอง และ 2) บัตรลงคะแนนสําหรับวาระหนึงๆ ทีมีการขูด ลบ ขีดฆ่า โดยไม่มล
ี ายมือชอของผู
้ถือหุ ้น
กํ ากับสํ าหรั บกรณี ผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเองหรือมอบฉั นทะโดยผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนมาแล ้ว และกรณี ไม่ม ี
ื
ลายมือชอของผู
้รับมอบฉันทะกํากับสําหรับกรณีผู ้ถือหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะลงคะแนนแทนตน
ในส่วนของการเก็ บหลั กฐานบั ตรลงคะแนน บริษั ทฯ จะเก็ บเฉพาะบั ตรลงคะแนน
ี งไม่เห็นด ้วย งดออกเสย
ี ง และบัตรเสย
ี ไว ้เป็ นหลักฐานเท่านัน ยกเว ้นระเบียบวาระ
ทีผู ้ถือหุ ้นออกเสย
ี งทังหมดตามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลือกตังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสย
ในการออกเส ียงลงคะแนนนั น ข ้อบั งคั บของบริษั ทฯ กํ าหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นแต่ ละราย
ี งเท่ากับจํ านวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เส ย
ี ง ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะ
มีคะแนนเส ย
ี
ี ง ไม่สามารถ
ต ้องออกเสยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสย
ี งลงคะแนนเป็ นบางสว่ นได ้
แบ่งการออกเสย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซ งมาประชุ
ึ
สํ าหรั บมติท ีประชุมในกรณี ปกติให ้ถือคะแนนเส ย
ม
ี งลงคะแนน โดยบั ตรลงคะแนนทีผู ้ถือหุ ้นงดออกเสย
ี ง และบั ตรเสย
ี (ถ ้ามี) ไม่นับเป็ นฐาน
และออกเส ย
ในการนับคะแนน ยกเว ้น
ระเบียบวาระที 6 การพิจารณากํ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ให ้ถือคะแนนเส ียง
ี งทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90
ไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสย
ม ซงเป็
ของพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 เป็ นมติของทีประชุม โดยบริษัทฯ จะนั บบัตรลงคะแนน
ี งและบัตรเสย
ี เป็ นฐานเสย
ี งในการนับคะแนนด ้วย
ทีผู ้ถือหุ ้นงดออกเสย
ี งชขาด
ี
เป็ นเสย

ี งเท่ากัน ให ้ประธานในทีประชุมออกเสย
ี งเพิมขึนอีกเสย
ี งหนึง
ทังนี ในกรณีทมี
ี คะแนนเสย

ี งลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นไปตามทีปรากฏ
รายละเอียดการออกเสย
ิ สง่ มาด ้วย 7 ของหนังสอ
ื บอกกล่าวนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น ซงได
ึ
ในสงที
้จัดสง่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
้
ี งนั น ในขันแรกบริษั ทฯ
สําหรับการใชระบบคอมพิ
วเตอร์ชว่ ยในการนั บคะแนนเสย
ี งตามจํ านวนหุ ้นของผู ้ทีมาลงทะเบียนเข ้าประชุมในแต่ ละระเบียบวาระเป็ น
จะบั นทึกคะแนนเส ย
“เห็ นด ้วย” ไว ้ทั งหมดก่อน ขั นต่ อไปเมือมีข ้อมู ลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉั นทะทีระบุ
ั เจน เจ ้าหน ้าทีจะนํ าคะแนนเสย
ี ง “ไม่เห็นด ้วย” และ “งดออกเสย
ี ง”
ความประสงค์ของผู ้มอบฉั นทะไว ้ชด
ี
มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสยง “เห็นด ้วย” ทีบันทึกไว ้ และขันสุดท ้ายเมือมีการลงมติในทีประชุม
ี ง “ไม่เห็นด ้วย” และ “งดออกเสย
ี ง” ตามทีผู ้เข ้าประชุมยกมือและสง่ บัตรลงคะแนน
บริษัทฯ จะนํ าคะแนนเสย
ี ” มาหักออกอีกจนในทีสุดจะได ้คะแนนเส ย
ี งในแต่ละระเบียบวาระ
ให ้เจ ้าหน ้าที รวมทัง “บัตรเสย
แบ่ งเป็ นจํ านวนเส ียงทีเห็ นด ้วย ไม่ เห็ นด ้วย งดออกเส ียง และบั ตรเส ีย เพื อประธานฯ จะได ้แจ ง้ ผล
ี งต่อทีประชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป
การนับคะแนนเสย
ิ บริษัททีปรึกษากฎหมายเป็ นคนกลางเพือทําหน ้าที
ในการประชุมครังนีบริษัทฯ ได ้เชญ
ดู แลให ้การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทฯ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใส ถู กต ้องตามกฎหมายและข ้อบั งคั บ
ของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรืองต่างๆ ได ้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิเข ้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู ้มีส่วนได ้เส ย
ี ไม่ได ้ใช ส้ ท
ิ ธิออกเส ย
ี ง
หรือผู ้รั บมอบฉั นทะทีมีส ท
ี งให ้สอดคล ้องตรงกับข ้อบังคับบริษัทฯ และเป็ นไปตามที
วิธก
ี ารลงคะแนนและการนั บคะแนนเสย
ประธานในทีประชุมแจ ้ง ตลอดจนดูแลให ้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นทีเข ้าประชุม และ
ี งจากบัตรลงคะแนน
ตรวจสอบความถูกต ้องของผลของมติทประชุ
ี
มและผลของการลงคะแนนเสย
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บริษัทฯ ได ้ดําเนินการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
ื คคลเพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน ้า โดยได ้เปิ ดรับการเสนอเรือง
และ/หรือ เสนอชอบุ
ึ
้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบ
ในระหว่างวันที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเวลารวม 4 เดือน ซงได
์ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสข
และเพือให ้การปฏิบั ต ม
ิ ค
ี วามโปร่งใสและเป็ นไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท ้จริง คณะกรรมการ
ึ
บริษัทฯ จึงได ้กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอซงประกอบด
้วยการกําหนดคุณสมบัต ิ
ิ ธิในการเสนอเรือง เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัตแ
ของผู ้มีสท
ิ ละลักษณะ
่ งทางทีใชในการเสนอเรื
้
ต ้องห ้ามของกรรมการ แบบฟอร์มและชอ
อง ตลอดจนขันตอนในการพิจารณา
ิ ดระยะเวลาทีบริษัทฯ ได ้ประกาศเชญ
ิ ชวนดังกล่าวแล ้ว ปรากฏว่าไม่มผ
ทังนี เมือสนสุ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใด
ื
เสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชอบุคคล เพือเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ั บริษัทฯ ได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะ
เพือให ้การประชุมเป็ นไปอย่างกระชบ
ทีมีข ้อซักถาม หรือข ้อเสนอแนะ ส่งคํ าถามล่วงหน า้ ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั นๆ และกรณี
มีคํ าถามหรือข ้อคิดเห็ นเพิมเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ขอให ้ยกมือแจ ้งต่อเจ ้าหน า้ ที
ของบริษัทฯ เพือไปรับคําถาม และเจ ้าหน ้าทีจะนํ าเรียนต่อทีประชุม เพือตอบข ้อซักถามตามระเบียบวาระ
ั ถามจํานวนมากบริษัทฯ จะบันทึกคําถาม และคําตอบไว ้แนบท ้ายรายงานการประชุมต่อไป
กรณีมข
ี ้อซก
ก่อนเข ้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได ้แจ ้งแก ้ไขคุณสมบัตก
ิ รรมการผู ้จัดการใหญ่
ึ นหนึงในผู ้ทีบริษั ทฯ เสนอช อให
ื
ิ ส่งมาด ้วย 8 หน ้า 71 ของหนั งส อ
ื
ซ งเป็
้เป็ นผู ้รั บมอบฉั นทะตามส งที
บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ดังนี
ข้อความเดิม
“4. นายกิจจา ศรีพ ัฑฒางกุระ
กรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่
อายุ 60 ปี
อยูบ
่ ้านเลขที 2 ซอยพึงมี 28 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ี ในเรืองทีเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครังนี ดังนี
มีสว่ นได ้เสย
- ระเบียบวาระที 6 ได ้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ี พิเศษในฐานะกรรมการทีแตกต่างจากกรรมการอืนในทุกระเบียบวาระ
ไม่มส
ี ว่ นได ้เสย
ทีเสนอในการประชุมครังนี”
แก้ไขเป็น
“4. นายกิจจา ศรีพ ัฑฒางกุระ
กรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่
อายุ 60 ปี
อยูบ
่ ้านเลขที 2 ซอยพึงมี 28 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
่ นได้เสย
ี ในเรืองทีเสนอต่อทีประชุมสาม ัญผูถ
ไม่มส
ี ว
้ อ
ื หุน
้ ครงนี
ั
(เนืองจากไม่ได้ร ับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที 6)
ี พิเศษในฐานะกรรมการทีแตกต่างจากกรรมการอืนในทุกระเบียบวาระ
ไม่มส
ี ว่ นได ้เสย
ทีเสนอในการประชุมครังนี”
หลังจากนัน ประธานฯ ได ้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได ้จัดสง่ ให ้ผู ้ถือหุ ้น
ื บอกกล่าวนัดประชุมเป็ นลําดับ ดังต่อไปนี
ตามหนังสอ
ระเบียบวาระที 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562
เมือว ันที 12 เมษายน 2562
ประธานฯ ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2562
ึ จํานวน 26 หน ้า ตามรายละเอียดในหน ้าที 13 ถึงหน ้าที 38
ทีจัดประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2562 ซงมี
ื บอกกล่าวนัดประชุมทีได ้สง่ ให ้กับผู ้ถือหุ ้น
ของหนังสอ
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้ส่งคํ าถามและข ้อคิดเห็ นเพิมเติม
ึ
ซงไม่
มผ
ี ู ้ใดสง่ คําถาม หรือข ้อคิดเห็นเพิมเติม
หลั งจากนั น ประธานฯ จึงได ้เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติรั บรองรายงานการประชุม
้ ซ ึงมาประชุ มและออกเส ียงลงคะแนนเป็ นมติ
ดั งกล่ าว โดยจะถื อคะแนนเส ียงข า้ งมากของผู ถ้ ือหุ น
ึ นไปตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ของทีประชุม ซงเป็
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มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562
ี งข้างมากของผูถ
ึ
เมือว ันที 12 เมษายน 2562 ตามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
ม
ี งลงคะแนน ด ังนี
และออกเสย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
1,032,545,101 เสย

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ี ง
0 เสย

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ี ง
9,211,500 เสย

ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย

ี ง
3,400 เสย

ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย

ี ง
1,032,545,101 เสย

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ระเบียบวาระที 2 ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ
เกียวก ับกิจการของบริษ ัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า
ประธานฯ ได ้นํ าเสนอรายงานผลการดํ าเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทํ า
ื ดท
ึ เนือหา
ต่อไปในภายหน ้าของบริษัทฯ ต่อทีประชุม โดยใชส้ อวี
ิ ัศน์ความยาวประมาณ 13 นาที ซงมี
โดยสรุปดังนี
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนือง เพือเป้ าหมายการเพิม
มู ลค่ ากิจการ และสร ้างผลตอบแทนต่ อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได ้เส ียอย่ างเป็ นธรรม ควบคู่ ไปกั บ
ิ
ี
การดําเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบต่อสงั คมและสงแวดล
้อม ตอบสนองความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสย
่
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข ้องอย่างเคร่งครัด สูการได ้รับ
การยอมรั บเป็ นองค์กรทีแข็ งแกร่ ง และมีความยั งยืนในทุ กมิต ิ ทั งมิต ิ ด ้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
ิ
สงแวดล
้อม
ปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานทีสําคัญตามสัดสว่ นการลงทุนทังในธุรกิจ
ิ
ด ้านพลั ง งาน ระบบสาธารณู ป โภคพื นฐาน และธุ ร กิจ เกียวเนื องอืนๆ รวมทั งส นประมาณ
8,854.45 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย ธุรกิจทีเดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิช ย์แ ล ้ว
ิ
ทังสนประมาณ
7,162.09 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้ า 7,159.19 เมกะวัตต์) และโครงการ
ทีอยู่ร ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนาอีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุร กิจไฟฟ้ า
1,495.88 เมกะวัตต์) โดยเป็ นกําลังการผลิตจากบริษัทย่อย และจากการลงทุนทีบริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมทุน
ทังในประเทศและต่างประเทศ สรุปได ้ดังนี
1. โรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ทีเดินเครืองและ
ิ
ให ้บริการเชงิ พาณิชย์อยูเ่ ดิม รวมทังสนประมาณ
6,863.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย
1) โรงไฟฟ้ าในประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 4,961.48 เมกะวัตต์ ได ้แก่
โรงไฟฟ้ าราชบุรี โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้ าราชบุรเี พาเวอร์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
ราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก นวนคร โรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้ าพลังงานลมห ้วยบง 2 และ 3
และโรงไฟฟ้ าพลังงานชวี มวลสงขลาไบโอแมส
2) โรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 1,898.87 เมกะวัตต์ ได ้แก่
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา และโรงไฟฟ้ าพลังนํ า-นํ างึม 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้ าพลังนํ า อาซาฮาน-1
ี และโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม โรงไฟฟ้ าพลังงานลม และการเสริม
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
การให ้บริก ารกู ้คืนระบบโรงไฟฟ้ าของบริษั ท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั น จํ ากั ด ในเครือรั ฐ
ออสเตรเลีย รวมทังการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public
Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว
3) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ขนาดกํ าลั งการผลิต
ประมาณ 2.90 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได ้แก่ ธุรกิจผลิตนํ าประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว
2. โรงไฟฟ้ าทีเข ้าลงทุนและเดินเครืองเชงิ พาณิชย์เพิมเติมในระหว่างปี 2562
อีก 298.84 เมกะวัตต์ ดังนี
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1) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาด
กําลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต์
2) โรงไฟฟ้ าผู ผ
้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั น จั งหวั ดราชบุ รี ขนาด
กําลังการผลิต 34.73 เมกะวัตต์
3) โรงไฟฟ้ าผู ผ
้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ กราชโคเจนเนอเรชั น จั งหวั ดปทุ มธานี ขนาด
กําลังการผลิต 119.11 เมกะวัตต์
4) โรงไฟฟ้ าพลั งนํ า เซเปี ยน-เซนํ าน อ้ ย ใน สปป.ลาว ขนาดกํ าลั งการผลิต
102.50 เมกะวัตต์
3. โครงการโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน และธุร กิจเกียวเนืองอืนๆ
ึ
ทีเข ้าลงทุนเพิมเติม และทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา ซงคาดว่
าจะเริมทยอยเดินเครือง
และให ้บริการเชงิ พาณิชย์และสร ้างรายได ้อย่างต่อเนืองตามสัดสว่ นของบริษัทฯ อีกประมาณ
1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี
ปี 2563 กําหนดเดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิชย์เพิมเติมอีก 4 โครงการ
รวมประมาณ 179.41 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได ้แก่
1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งานลม Yandin ในเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย ขนาด
กําลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กนวนคร (ส่วนขยาย) จั งหวั ดปทุ มธานี
ขนาดกําลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์
3) โครงการโครงข่ าย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกํ าลั งการผลิต
ประมาณ 3.16 เมกะวัตต์เทียบเท่า
4) โครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน ขนาดกําลังการผลิตประมาณ
2.32 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ปี 2564 กํ าหนดเดินเครือง และให ้บริการเช งิ พาณิชย์อ ีก 5 โครงการ รวมประมาณ
798.95 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานลม Collector ในเครื อรั ฐออสเตรเลี ย ขนาด
กําลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานนิ วเคลี ยร์ Fangchenggang II ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ขนาดกําลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
ี
3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง ความร ้อนร่ว ม Riau ในสาธารณรั ฐ อิน โดนีเซ ย
ขนาดกําลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
ี มพู (ชว่ งแคราย-มีนบุร)ี ขนาดกําลังการผลิตประมาณ
4) โครงการรถไฟฟ้ าสายสช
97.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
5) โครงการรถไฟฟ้ าสายส ีเหลือง (ช่วงลาดพร ้าว-สํ าโรง) ขนาดกํ าลั งการผลิต
ประมาณ 94.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ปี 2567 และปี 2568 กําหนดเดินเครืองเชงิ พาณิชย์เพิมเติมอีก 714 เมกะวั ตต์
จากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี ยังมีเหตุการณ์สําคัญอืนๆ ในระหว่างปี 2562 โดยสรุปดังนี
เดือนกุมภาพันธ์
ั ญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ลงนามสญ
เมือวันที 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาได ้จัดตังบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จํากัด เมือวันที 27 มิถน
ุ ายน 2562
โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ 51 และร ้อยละ 49 ตามลํ าดั บ เพือร่วมทุนโครงการโครงข่ายสายใยแก ้ว
นํ าแสงใต ้ดิน
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เดือนมีนาคม
Collector Wind Farm Pty Ltd บริษั ทย่อยทีบริษั ท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากั ด
ถื อ หุ น
้ ทั งจํ า นวน ลงนามสั ญ ญาทางการเงิ น กั บ Clean Energy Finance Corporation วงเงิ น กู ้
179 ล ้านเหรียญออสเตรเลีย เมือวันที 19 มีนาคม 2562 เพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ี ลงนามสญ
ั ญาเงินกู ้
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
และสัญญาการเงินอืนๆ กับสถาบั นการเงินชันนํ า 4 แห่ง รวมวงเงินกู ้จํ านวน 222 ล ้านเหรียญสหรั ฐฯ
้
ระยะเวลา 20 ปี เมือวันที 20 มีนาคม 2562 เพือนํ าไปใชในการพั
ฒนาโครงการ และได ้เบิกเงินกู ้งวดแรกแล ้ว
เมือวันที 14 พฤศจิกายนปี เดียวกัน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิต ย์ Collinsville ที บริษั ทฯ ลงทุ น ผ่ า น
Collinsville Solar PV Pty Ltd บริษัทย่อยทางอ ้อมทีบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากัด
ื
ถือหุ ้นทังจํ านวน ได ้บรรลุเงือนไขตามสัญญาซอขายไฟฟ้
า และเริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ตั งแต่
วันที 21 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน
ื
เปลียนชอและตราบริ
ษัทฯ จากเดิม “บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง จํ ากัด (มหาชน)”
ื อหลักทรัพย์ และได ้แก ้ไขหนั งสอ
ื
เป็ น “บริษัท ราช กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)” โดยไม่เปลียนแปลงชอย่
บริคณห์สนธิและข ้อบังคับบริษัทฯ ให ้สอดคล ้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว
เดือนพฤษภาคม
จัดตังบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํ ากัด (“HKH”) บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้น
ทั งจํ านวน และบริษั ท หินกองเพาเวอร์ จํ ากั ด (“HKP”) บริษั ทย่อยทางอ ้อมทีบริษั ทฯ ถือหุ ้น
ื
ทังจํานวนผ่าน HKH ต่อมา HKP ได ้ลงนามสัญญาซอขายไฟฟ้
ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
เมือวั นที 12 กรกฎาคม 2562 เพือเตรียมพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนร่ วมหินกอง
จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และเมือวันที 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได ้ขายหุ ้น
HKH ให ้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน) ในสัดสว่ นร ้อยละ 49 ในราคาพาร์
(หุ ้นละ 10 บาท)
เดือนมิถน
ุ ายน
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุรี ทีบริษัทฯ
ถือหุ ้นร ้อยละ 35 ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด เริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้วเมือวันที
ุ ายน 2562
1 มิถน
เดือนกรกฎาคม
ั จํากัด บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทังจํานวน
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชน
ได ้เข ้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Yandin ในรัฐเวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย
โดยการซ ือหุ ้นในสั ดส่วนร ้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซ ือหน่ วยลงทุ นร ้อยละ 70
ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมื อวั น ที 26 กรกฎาคม 2562 และได เ้ บิก เงิน กู ง้ วดแรก
ั ญาทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เมือวันที 10 ตุลาคม 2562
ตามสญ
เดือนสงิ หาคม
เปลียนทีอยู่บริษัทฯ เป็ นเลขที 72 ถนนงามวงศว์ าน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการปรับปรุงเลขหมายประจําบ ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ื ้นบริษัท นวนครการไฟฟ้ า จํากัด จากกลุม
ั สว่ น
บริษัทฯ ได ้เข ้าซอหุ
่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมในสด
ร ้อยละ 99.97 เมือวั นที 20 ส งิ หาคม 2562 เพือดํ าเนินกิจการโรงไฟฟ้ า SPP ระบบโคเจนเนอเรชัน
ึ มเดินเครืองเชงิ พาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิตตามสัดสว่ น 119.11 เมกะวัตต์ ซงเริ
ั ญาซอขายหุ
ื
ตังแต่วันที 31 ตุลาคม 2556 และภายหลังบรรลุเงือนไขตามสญ
้น บริษัทฯ ได ้เข ้าดําเนิน
กิจ การในบริ ษั ทดั ง กล่ า วตั งแต่ วั น ที 1 ตุ ล าคม 2562 จากนั น ได จ้ ดทะเบี ย นเปลี ยนช ือเป็ น
ั จํากัด เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชน
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ิ ทางปั ญญา
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สน
และการค ้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวอ ้างว่า บริษั ทฯ ละเมิดความลั บทางการค ้าของโจทก์
ในการดํ าเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว ทุนทรั พย์ตามคํ าฟ้ องเป็ นเงิน
ึ ษัทฯ ได ้มอบหมายให ้ทนายความดําเนินการทางกฎหมาย เพือต่อสูคดี
้
6,457,097,500 บาท ซงบริ
ิ ธิโดยชอบด ้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มันใจว่า
ตามกระบวนการยุตธ
ิ รรม เพือเป็ นการรักษาสท
ื นอย่างสูงในข ้อต่อสูของบริ
้
บริษัทฯ มิได ้กระทําการตามข ้อกล่าวอ ้างในคําฟ้ อง และมีความเชอมั
ษัทฯ
ิ ทีอาจจะเกิดขึนไว ้ในบัญชข
ี องบริษัทฯ
จึงยังมิได ้บันทึกประมาณการหนีสน
เดือนกันยายน
ึ นบริษัทร่วมทุนใน สปป.ลาว ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นร ้อยละ 25
บริษัท ไฟฟ้ า นํ างึม 3 จํากัด ซงเป็
ํ
ี
ได ้จดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชตามกฎหมาย สปป.ลาว แล ้วเสร็จ การเลิกกิจการดังกล่าว
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ เนืองจากบริษัทร่วมทุนไม่มก
ี ารทําธุรกรรมใดๆ
เดือนพฤศจิกายน
ื ้นบริษัท ติงส ์ ออน เน็ ต จํากัด ในสัดสว่ นร ้อยละ 35
บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนโดยการซอหุ
จากผู ้ถือหุ ้นเดิม เมือวันที 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้ าหมายจะติดตังสถานีโครงข่าย (Base Station)
ครอบคลุมพืนทีร ้อยละ 70 และประชากรร ้อยละ 85 ของประเทศ
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว
ในเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2562 สง่ ผลให ้ระบบป้ องกัน
ั
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสาทํางานอัตโนมัต ิ และหยุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นการชวคราว
จากการตรวจสอบ
ี หายทีมีนัยสําคัญ รวมทังโครงสร ้างหลักไม่ได ้รับผลกระทบ
เบืองต ้น ไม่พบผู ้บาดเจ็บและความเสย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว
เดือนธันวาคม
บริษัท ซเี อ็นไบโอแมส จํากัด บริษัท พีบไี บโอแมส จํากัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด
บริษั ทย่อยทางอ ้อมทีบริษั ทฯ ถือหุ ้นผ่ านบริษั ท ราชบุรีพลั งงาน จํ ากัด บริษั ทย่อยทีบริษั ทฯ ถือหุ ้น
ทั งจํ านวน ได จ้ ดทะเบี ยนเลิ กกิ จการเมื อวั นที 2 ธั นวาคม 2562 และอยู่ ระหว่ างการชํ าระบั ญช ี
การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดํ าเนินงานของบริษั ทฯ เนืองจากบริษั ทย่อยทั งสามแห่ง
ไม่มก
ี ารทําธุรกรรมใดๆ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ า เซเปี ยน-เซนํ าน ้อย ใน สปป.ลาว เริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์และ
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
รับรู ้รายได ้ตามสญ
าแล ้ว เมือวันที 6 ธันวาคม 2562
เพือเป้ าหมายการเป็ นบริษั ทชันนํ าด ้านพลั งงาน และระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน
ี แปซ ฟ
ิ ิ ก บริษั ทฯ จึงมุ่งมั นขยายการเติบโต
ทีให ้ความสํ าคั ญกั บการสร ้างมูลค่าในภูม ภ
ิ าคเอเช ย
่ วามยังยืน ทังการเพิมกําลังการผลิตเป็ น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิมมูลค่ากิจการเป็ น 2 แสนล ้านบาท
สูค
สัดส่วนการลงทุนด ้านไฟฟ้ าและพลั งงาน ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 และระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน
ั สว่ นการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพือขยายโอกาส
และอืนๆ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ตามสด
ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทังด ้านพลังงาน สาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และอืนๆ
ทังในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพือเสริมสร ้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด ้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคตอย่างต่อเนือง
ิ ทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให ้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล
ด ้านการบริหารสน
ิ ธิภาพของเครื องจั กรอุ ปกรณ์ และพั ฒนานวั ตกรรมทีเกียวข ้องกั บ
บํ ารุ งรั กษา ปรั บปรุ งประส ท
การดํ าเนิ นธุ รกิจของบริษั ทฯ ทั งธุ รกิจโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพื นฐาน และธุ รกิจอืนๆ
ิ ธิภาพ รั กษาความพร ้อมจ่ าย
ทีเกียวข ้อง เพือให ้สามารถเพิมกํ าลั งการผลิตได ้อย่างเต็ มประส ท
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ื
้
กระแสไฟฟ้ าได ้ตามสญ
า ควบคุมต ้นทุนค่าเชอเพลิ
งการผลิต การใชประโยชน์
รว่ มกัน
ของอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าในกลุม
่ บริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพือสร ้างประโยชน์องค์รวมในธุรกิจ
หรือการบริหารจัดการในด ้านอืนๆ ทีเกียวข ้อง ตลอดจนเสริมสร ้างความมันคงของระบบไฟฟ้ า และ
ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ดั งจะเห็ นได ้ว่า ในปี 2562 บริษั ทฯ ได ้พั ฒนา
ิ ธิบัตร “ระบบผลิตไฟฟ้ าและไอนํ า (Cogeneration) ทีมี
นวัตกรรมสําคัญ และขณะนีได ้ยืนขออนุ สท
การทํ างานร่ วมกั นระหว่ างเครื องกั งหั นแก๊ ส เครืองกั งหั นไอนํ า และเครื องยนต์แก๊ ส เพือเพิม
ิ ธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง” ต่อกรมทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา เมือวันที 28 สงิ หาคม 2562
ประสท
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คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม 2563 แต่จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ิ ทางปั ญญาได ้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปไม่มก
ของ COVID-19 สง่ ผลให ้กรมทรัพย์สน
ี ําหนด
ด ้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน ้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง
และการดํ ารงอั ตราส่วนทางการเงินทีสํ าคั ญให ้อยู่ ในระดั บทีเหมาะสม เพือรองรั บกลยุ ทธ์การเติบโต
ี
อย่างยังยืนของกลุม
่ บริษัทฯ โดยให ้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสยงทางการเงิ
น
ึ งหนึ
ิ
และการบริหารเงินลงทุ น ซ งส
งทีสะท ้อนให ้เห็ นถึงสถานะการเงินทีแข็ งแกร่ ง ได ้แก่ การได ้รั บ
ื อของบริษัทฯ เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ ทีระดับ AAA,
การประกาศคงอันดับเครดิตความน่าเชอถื
BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s Investors Service
ตามลํ าดั บ และได ้รั บการปรั บเพิมแนวโน ม
้ อั นดั บเครดิตเท่ ากั บแนวโน ม
้ อั นดั บเครดิตของรั ฐบาลไทย
จากเดิ ม “Stable” หรื อ “คงที ” เป็ น “Positive” หรื อ “เช ิงบวก” จาก Moody’s Investors Service และ
จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัวโลก Moody’s Investors Service
ได ้ปรับลดแนวโน ้มอันดับเครดิตเท่ากับการปรับลดอันดับเครดิตของรัฐบาลไทย เป็ น “Stable” หรือ “คงที”
ด ้านการบริห ารองค์ก ร บริษั ทฯ ตระหนั ก ดีว่ า การบริห ารจั ด การเพื อพั ฒ นา
ิ ธิภาพภายในองค์กรให ้แข็งแกร่ง ซงถื
ึ อเป็ นหัวใจหลักในการเสริมสร ้างสมรรถนะทีจําเป็ น
ประสท
่
ั
ขององค์กรทีจะชวยเพิมศกยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียม
ความพร ้อมด ้านบุคลากรให ้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงของโลกาภิวัตน์และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจัดการองค์กรให ้สามารถรับมือต่อการเปลียนแปลงจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยี ท ี เปลี ยนผ่ า นอย่ า งรวดเร็ ว เพื อเป็ นแรงกระตุ น
้ และขั บ เคลื อนองค์ ก ร
่ วามสําเร็จอย่างยังยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสย
ั ทัศน์องค์กร และภาพรวมของประเทศทัง 3 มิต ิ
สูค
ิ
คือ เศรษฐกิจ สงั คม และสงแวดล
้อม
การกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี โดยให ้ความสําคัญในการสร ้างคุณค่ากิจการเพือการเติบโตอย่างยังยืน ประกอบธุรกิจ
ิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส งแวดล
้อม ยืนหยั ดทีจะเป็ นเพือนบ ้านทีดีให ้กับชุมชน และ
สั งคม ด ว้ ยความเช ื อมั นว่ าการดํ าเนิ นธุ รกิ จด ว้ ยความมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ซ ื อสั ตย์ โปร่ งใส
ไม่คอร์รั ปชั น และปฏิบั ต ต
ิ ่ อผู ้มีส่วนได ้เส ียทุกฝ่ ายอย่ างเท่าเทียม และก ้าวเดินไปข ้างหน า้ เคียงข ้าง
ไปด ว้ ยกั นกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า งสั น ติ สุ ข จะเป็ นรากฐานที มั นคงสู่ เ ป้ าหมายการเติ บ โต
อย่างแข็งแกร่ง และยังยืน ดังจะเห็นเป็ นทีประจักษ์ จากการได ้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ
ด ้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ได ้แก่ การประเมินผล การสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจํ าปี 2562 ทีระดับ “ดีเลิศ” การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2562
คะแนนเต็ ม ร อ
้ ยละ 100 ได ร้ ั บ การจั ดให อ้ ยู่ ในรายช ือหุ น
้ ยั งยื น ประจํ า ปี 2562 รางวั ลต น
้ แบบ
องค์กรทียั งยืน ประเภท “Rising Star Sustainability Awards” ประจํ าปี 2562 รางวั ลเกียรติคุณ
ด ้านการเปิ ดเผยข ้อมู ลความยั งยืน ประจํ าปี 2562 รางวั ลบู ธยอดเยียมในการนํ าเสนอข ้อมู ลและ
บริการแก่ผู ้เข ้าชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 และ
รางวัลอาคารโดดเด่นด ้านความปลอดภัย ประจําปี 2562 ระดับ “Platinum”
บริษั ทฯ ดํ า เนิน ธุร กิจ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบาย CAC
โดยมีการถ่ายทอดนโยบาย และแนวปฏิบัตไิ ปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และคูค
่ ้า
โดยสรุปดังนี
1) กําหนดให ้บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้นมากกว่าร ้อยละ 50 และมีอํานาจในการควบคุม
่ เดียวกับบริษัทฯ และสําหรับบริษัทในเครือ
ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC เชน
บริษัทร่วมทุน และการร่วมค ้า ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นน ้อยกว่าร ้อยละ 50 และไม่มอ
ี ํานาจควบคุม ดําเนินการ
ื
โดยการสอสารและนํ
าเสนอนโยบายและแนวปฏิบัตด
ิ ังกล่าวไปยังบริษัทนั นๆ ผ่านทางผู ้แทนของบริษั ทฯ
ทีเข ้าไปทําหน ้าทีเป็ นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทนันๆ
ี
2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิต ิ ไปยังผู ้มีสว่ นได ้เสย
กลุ่ มอืน เช่ น การบรรจุ เงือนไขและข ้อกํ าหนดต่ างๆ ไว ใ้ นข ้อกํ าหนดและขอบเขตการจ า้ ง (Term of
Reference: TOR) กับคูค
่ ้าทุกราย เป็ นต ้น
จากการดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจริงจัง บริษัทฯ ได ้รับการรับรองการต่ออายุ
ิ แนวร่วมปฏิบัตข
สมาชก
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) อีก 3 ปี นับตังแต่วันที 4 กุมภาพันธ์ 2562
จากความสํ าเร็ จดั งกล่ าว ส่ งผลให ผ
้ ลประกอบการตามงบการเงิ นรวมของบริ ษั ทฯ
และบริษั ทย่อย ในปี 2562 มีกํ าไรเป็ นจํ านวน 5,963.28 ล ้านบาท คิดเป็ นกํ าไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.11 บาท
โดยบริษั ทฯ ได จ้ ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลสํ าหรั บผลการดํ าเนิ นงานตั งแต่ วั นที 1 มกราคม 2562
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ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 แล ้วจํานวน 2 ครัง ครังที 1 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน
1,667.50 ล ้านบาท เมือวันที 20 กันยายน 2562 และ ครังที 2 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน
1,812.50 ล ้านบาท เมือวันที 17 เมษายน 2563 เพือลดผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นจากการเลือนการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ทีกําหนดไว ้เดิมวันที 9 เมษายน 2563 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเมือนั บรวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทังสองครัง รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายสําหรับ
ิ านวน 3,480 ล ้านบาท
ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 2.40 บาท คิดเป็ นเงินทังสนจํ
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงินรวม
ื ดท
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า จากส อวี
ิ ัศน์ทได
ี ้นํ าเสนอผลการดํ าเนินงานโดยภาพรวม
ึ ความสอดคล ้องกั บวิสั ยทั ศน์
ในรอบปี 2562 และทิศทางการดํ าเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ในอนาคต ซ งมี
และเป้ าหมายของบริ ษั ทฯ ตามที ได ม
้ ี การปรั บเปลี ยนช ื อบริ ษั ทฯ เมื อปี ที ผ่ านมา โดยทิ ศทาง
การดํ าเนินธุ รกิจของบริษั ทฯ ในปั จจุ บั นนอกเหนื อจากการมุ่ งเน น
้ การผลิตไฟฟ้ าแล ้ว ยั งมุ่ งเดินหน า้
่ ุรกิจอืนๆ เชน
่ การเข ้าลงทุนในระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานต่างๆ เพิมเติม ซงปั
ึ จจุบัน
ขยายฐานธุรกิจไปสูธ
ได ้บรรลุผลสํ าเร็ จ และมีความก ้าวหน า้ มาโดยตามลํ าดั บ นอกจากนี บริษั ทฯ ยั งคงยึดมั นดํ าเนินธุรกิจ
ตามหลั กธรรมาภิบาล มีฐานะทางการเงินทีแข็ งแกร่ ง และเสริมสร ้างศั กยภาพในการลงทุ นให ้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนด
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้ส่งคํ าถามและข ้อคิดเห็ นเพิมเติม
ี
โดยประธานฯ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ร่วมกันชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ และคุณกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม ผู ้ถือหุ ้น และ
1. คุณสุวรรณี เชย
คุณสุเมธ เอืองพูลสวัสดิ ผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมสง่ เสริมผู ้ลงทุนไทย) และคุณปริญญา เธียรวร
ผู ้รั บมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (คุณมิน เธียรวร) มีข ้อซักถามโดยสรุปว่า จากผลกระทบทีเกิดขึนเนืองจาก
ึ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในช่วงทีผ่ านมา ซ งได
้สร า้ งความเส ียหายและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากนั น บริษัทฯ มีวธิ ก
ี ารรับมือ หรือมีการประมาณการผลกระทบด ้านธุรกิจในปี 2563
่ โครงการโรงไฟฟ้ า
อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ทังในประเทศ เชน
่
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กนวนคร และในต่างประเทศ เชน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย และ
ี หรือไม่ และจะกระทบความต ้องการใชไฟฟ้
้
สาธารณรัฐอินโดนีเซย
าอย่างไรเมือเทียบกับปี 2562
ี
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ช แจงว่
า บริษั ทฯ ให ้ความสํ า คั ญ ในเรืองดั ง กล่า วและ
ิ มาโดยตลอด โดยได ้กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัตต
ได ้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล ้ชด
ิ า่ งๆ
ี ทุกภาคสว่ น และ
ให ้สอดรับกับมาตรการและข ้อกําหนดของทางราชการ เพือดูแลผู ้มีสว่ นได ้เสย
ื นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ร่วมทุน คูค
่ ้า ลูกค ้า ตลอดจนสังคมโดยรวม ตลอดระยะเวลา
สร ้างความเชอมั
ทีผ่านมา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการโดยยึดถือนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยังยืน
และความต่อเนืองทางธุรกิจในทุกกิจกรรม เพือสร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไ
่ ปกับการดูแลสงั คม
ิ
ี ทังภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมและ
และสงแวดล
้อม รวมถึงการดูแลผู ้มีสว่ นได ้เสย
เป็ นธรรม บริษัทฯ ได ้มีการจัดทําแผนบริหารความต่อเนืองการดําเนินธุรกิจ เพือไม่ให ้สง่ ผลกระทบ
ิ ธิภาพและผลการดํ าเนินงาน ควบคู่ไปกับการชว่ ยเหลือชุมชนและสังคม จึงทําให ้ไม่ได ้รับ
ต่อประสท
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
สํ า หรั บ สั ด ส่ว นการผลิต กระแสไฟฟ้ าของบริษั ทฯ ในปั จจุ บั น ประกอบด ้วย
โรงไฟฟ้ าประเภท IPP ทังหมดประมาณร ้อยละ 77 โรงไฟฟ้ าประเภท SPP ร ้อยละ 5 และโรงไฟฟ้ า
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
พลังงานทดแทน ร ้อยละ 18 โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีสญ
าระยะยาวทังหมด
จึงทําให ้ไม่ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จะมีเพียงโรงไฟฟ้ า SPP ทีจําหน่ายให ้กับ
นิคมอุตสาหกรรมทีได ้รับผลกระทบเล็กน ้อย จากผลการดําเนินงานครึงปี แรกของปี 2563 รายได ้
และกําไรลดลงไม่ถงึ ร ้อยละ 1
ในสว่ นของโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กนวนคร (สว่ นขยาย) ไม่ได ้รับผลกระทบ
และคาดว่าจะสามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ตามแผนในเดือนกันยายน 2563
สว่ นโครงการในต่างประเทศ ได ้แก่
ึ งอยู่ในมณฑลกวางส ี
1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ซงตั
ฝั งตะวั นออกของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซ ึ งไม่ ใ ช่ พื นที การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ึ นไปตามแผน
จึงไม่ได ้รับผลกระทบ ปั จจุบันงานก่อสร ้างโครงการมีความก ้าวหน ้าร ้อยละ 55 ซงเป็
โดยคาดว่าจะแล ้วเสร็จและเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ในปี 2564
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2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมทีอยู่ระหว่างการก่อสร ้าง ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ึ
ได ้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Yandin ซงตามแผนคาดว่
าจะก่อสร ้างแล ้วเสร็จและ
สามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ประมาณเดือนกันยายน 2563 แต่เนืองจากเครือรัฐออสเตรเลียได ้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงอาจสง่ ผลให ้การก่อสร ้างโครงการ
้
ั ดาห์ และคาดว่าจะสามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ได ้ประมาณ
3-4 สป
เกิดความล่าชาไปประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2563 และ (2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector ตามแผนเดิมคาดว่า
จะสามารถเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ประมาณต ้นปี 2564 แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจสง่ ผลให ้การก่อสร ้าง
้
ั ดาห์ ซงไม่
ึ
เกิดความล่าชาไปประมาณ
6 สป
กระทบต่อการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ
ี ซงเป็
ึ นประเทศ
3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
ทีได ้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ดั งกล่าวค่อนข ้างมาก จึงคาดว่าอาจส่งผลให ้โครงการต ้องชะลอไป
ประมาณ 3 เดือน โดยขณะนีอยูร่ ะหว่างพิจารณาแนวทางการดําเนินการลดผลกระทบดังกล่าว
้
ึ ษา
ในส่วนผลกระทบด ้านความต ้องการใช ไฟฟ้
าเมือเทียบกั บปี 2562 จากการศ ก
้
รายงานความต ้องการใชไฟฟ้
าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า จะมีผลกระทบทําให ้
้
ความต ้องการใช ไฟฟ้
าสูงสุด (Peak Demand) ลดลงเหลือประมาณ 28,000 เมกะวั ตต์ หรือลดลง
ประมาณร ้อยละ 7 จากปี 2562 ทีจํ านวน 30,000 เมกะวั ตต์ สํ าหรั บค่ าพลั งงานไฟฟ้ าทีจํ าหน่ าย
จะลดลงไปประมาณร ้อยละ 3 สาเหตุจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม
ดังนี

ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามโดยสรุป
2. คุณวิชัย กาญจนการุณ และคุณสุวรรณี เชย

ี ทีบริษั ทฯ ขายหุ ้นร ้อยละ 49 ให ้กับ
1) ขอทราบเหตุผ ล และข ้อดีข ้อเส ย
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ิ 2562 ถ ้าจัดลําดับธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย บริษัทฯ จะอยูใ่ นลําดับใด
2) สนปี
และแนวโน ้มและทิศทางในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
ี
ั ถามโดยสรุป ดังนี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ชแจงและตอบข
้อซก
1) การขายหุ ้นร ้อยละ 49 ให ้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“GULF”) เนืองจากบริษัทฯ และ GULF ได ้ร่วมมือกันทีจะผลักดันให ้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังความร ้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี ประสบความสําเร็จมาตังแต่เริมต ้นภายใต ้ข ้อตกลงร่วมกันว่า
หากโครงการได ้รั บการอนุ มั ต จ
ิ ากภาครั ฐ บริษั ทฯ จะขายหุ ้นให ้แก่ GULF ร ้อยละ 49 และบริษั ทฯ
ึ
จะถือหุ ้นใหญ่ในสัดสว่ นร ้อยละ 51 ซงการร่
วมกันพัฒนาโครงการในครังนีมีข ้อดีคอ
ื GULF มีความเข ้มแข็ง
่ เดียวกับบริษัทฯ จึงเป็ นเหตุผลทีมีการตกลงร่วมมือกัน
ในด ้าน Value Chain เกียวกับธุรกิจโรงไฟฟ้ าเชน
ี
ทีจะนํ าจุดแข็ง ประสบการณ์ และความรู ้ความเชยวชาญของทั
งสองบริษัทมาผนึกกําลังกัน (Synergy)
ํ
พัฒนาโครงการดังกล่าวให ้ประสบผลสาเร็จ และทําให ้ต ้นทุนโครงการตําลงเมือเทียบกับโรงไฟฟ้ า IPP
ทีกํ าหนดเดินเครืองเช งิ พาณิชย์ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมทั งเสริมสร ้างความเข ้มแข็ งให ้แก่สังคม
ชุมชน และสภาพแวดล ้อมบริเวณรอบๆ โครงการให ้เกิดความยังยืน
ื นว่า บริษัทฯ จะยังคงเป็ นผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน
2) ปี 2562 – ปี 2563 บริษัทฯ เชอมั
รายใหญ่ (“IPP”) อันดับ 1 ของประเทศ โดยปี 2562 มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 8,854.45 เมกะวัตต์
เป็ นกํ าลั งการผลิตภายในประเทศประมาณ 6,863.25 เมกะวั ตต์ และปี 2563 จะมีโครงการทีจะ
เดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิชย์เพิมเติมอีก 4 โครงการ ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ ก
นวนคร (ส่วนขยาย) จั งหวั ดปทุ มธานี โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานลม Yandin ในเครื อรั ฐออสเตรเลี ย
โครงการโครงข่าย Internet of Things และโครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน และขณะนี
มีอก
ี หลายโครงการทีอยูร่ ะหว่างการเจรจาร่วมทุนเพิมเติม และคาดว่าจะประสบผลสําเร็จในการเข ้าร่วมลงทุน
ึ จจุบั นได ้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนเพิมเติมแล ้ว 3 โครงการ
เพิมเติมได ้อีกประมาณ 5-6 โครงการ ซ งปั
์ ฟ
ิ เอ็นเนอร์จี ระยอง ประเภทสัญญา Firm
ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเน็ กสซ
ื
ระบบโคเจนเนอเรชัน ขนาดกําลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ ใชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอเพลิ
ง โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม ขนาดกําลังการผลิต 29.70 เมกะวัตต์
ั จังหวัดนครราชสม
ี า ขนาดกําลังการผลิต
และโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (“IPS”) ระบบโคเจนเนอเรชน
ื นว่า ปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงเป็ นผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ทสุ
่ เดิม
40 เมกะวัตต์ จึงเชอมั
ี ดเชน
ั กาญจนการุณ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวความคิดทีจะดําเนินธุรกิจ
3. คุณวิชย
เกียวกับระบบสาธารณูปโภคพืนฐานในด ้านการจัดหาและสง่ นํ าดิบ (นํ าจืด) ในประเทศไทย หรือไม่
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ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า การทําธุรกิจเกียวกับนํ าดิบน่าจะเป็ นเรืองทีค่อนข ้างยาก
ี
เนืองจากบริษัทฯ ยังไม่มค
ี วามเชยวชาญในเรื
องดังกล่าว ส่วนการทีบริษัทฯ เข ้าไปลงทุนในธุรกิจ
ึ นระบบสาธารณูปโภคพืนฐานใน สปป.ลาว นั น เนืองจากใน สปป.ลาว ยังมีความต ้องการ
นํ าประปา ซงเป็
ค่ อนข า้ งสู งโดยเฉพาะในเวี ยงจั นทน์ ซ ึงมี ความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ และระบบนํ าประปา
ยังมีไม่เพียงพอ สําหรับโครงการนํ าประปาแสนดินทีบริษัทฯ เข ้าลงทุน มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี
โดยในระยะแรกจะผลิตได ้ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระยะทีสอง 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
รวมเป็ น 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสขยายกําลังการผลิตเพิมเติมต่อไป
4. คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจคมนาคม และรถไฟฟ้ า
้ นเท่าใด และจะเริมรับรู ้รายได ้ปี ใด
ต ้องใชเงิ
ี
ื ดท
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า จากสอวี
ิ ัศน์ทนํ
ี าเสนอความก ้าวหน ้าโครงการ
ี มพู (ชว่ งแคราย-มีนบุร)ี
รถไฟฟ้ าสายสเี หลือง (ชว่ งลาดพร ้าว-สําโรง) และโครงการรถไฟฟ้ าสายสช
ึ
ซงตามแผนกํ
าหนดแล ้วเสร็จในปี 2564 นั น เนืองจากการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย
้ งสง่ ผลให ้โครงการรถไฟฟ้ าสายสเี หลือง ต ้องขยายระยะเวลาแล ้วเสร็จ
(รฟม.) สง่ มอบพืนทีล่าชาจึ
ออกไปอีกประมาณ 9 เดือน จากเดิมกําหนดแล ้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 เป็ นเดือนกรกฎาคม 2565
ี มพู ขยายออกไปอีกประมาณ 1 ปี จากเดิมกําหนดแล ้วเสร็จประมาณ
และโครงการรถไฟฟ้ าสายสช
เดือนตุลาคม 2564 เป็ นเดือนตุลาคม 2565 ตามลําดับ
้ นลงทุ นตามสั ดส่วนของบริษั ทฯ
โดยการลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าทั งสองสายใช เงิ
ประมาณสายละ 1,440 ล ้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้ าเป็ นโครงการ Net Cost บริษัทฯ จะเป็ น
ี
้ การภายหลั งการก่อสร ้าง
ผู ้รั บผิดชอบความเส ยงเกี
ยวกับจํ านวนผู ้โดยสาร (Ridership) ทีจะมาใช บริ
แล ้วเสร็จ 3 ปี 3 เดือน และจากการขยายระยะเวลาแล ้วเสร็จออกไปดังกล่าว จึงได ้มีการพิจารณา
แนวทางแก ้ไขโดยอาจจะกําหนดเงือนไขเพิมเติมให ้สถานีทก่
ี อสร ้างแล ้วเสร็จสามารถให ้บริการ
เดินรถได ้ เพือให ้ผู ้ลงทุนมีรายได ้และบรรเทาผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
ั ปทานจะนับเมือการก่อสร ้างแล ้วเสร็จและสามารถให ้บริการเดินรถครบทังเสนทางแล
้
สําหรับการนับอายุสม
้ว
โดยในเบืองต ้นคาดว่ า โครงการรถไฟฟ้ าสายส ีช มพู อาจจะสามารถเดิน รถจากสถานี ม ีน บุรี
ถึงสถานีแจ ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ได ้ในเดือนตุลาคม 2564 และจะให ้บริการเดินรถเพิมเติมจากสถานี
แจ ้งวั ฒ นะ-ปากเกร็ ด ถึง สถานี ช ลประทาน ได ้ประมาณเดือ นเมษายน 2565 และจากสถานี
ึ
้
ชลประทานถึงศูนย์ราชการนนทบุรี ซงจะให
้บริการเดินรถครบตลอดเสนทางได
้ภายในเดือนตุลาคม 2565
และจะทํ าให ้บริษัทฯ รับรู ้รายได ้ทันที ส่วนผลตอบแทนทีจะได ้รับจะขึนอยู่กับจํ านวนผู ้โดยสาร
้ การในแต่ละสาย โดยเชอมั
ื นว่าจะมีผู ้ใชบริ
้ การตามเป้ าหมาย
ทีจะมาใชบริ
5. คุณปริญญา เธียรวร ผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (คุณมิน เธียรวร) สอบถามว่า
้
บริษัทฯ มีโอกาสทีจะนํ าโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี กลับมาใชงานใหม่
หรือไม่
ี
ั ญา
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า ปั จจุบันโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี ได ้หมดอายุสญ
ื
ซอขายไฟฟ้
ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล ้วเมือวันที 30 มิถุนายน 2563 และได ้ยุต ิ
้ น Spare Parts
การดํ าเนินงานไปเรียบร ้อยแล ้ว โดยบริษั ทฯ จะนํ าอุปกรณ์ หลั กบางส่วนมาใชเป็
้ นทีเดิมของโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจีสํ าหรั บก่ อสร ้างโครงการ
ให ้กั บโรงไฟฟ้ าราชบุ รี และใช พื
โรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนร่วมหินกอง ขนาดกํ าลั งการผลิต 1,400 เมกะวั ตต์ แทน ในส่วนของการรือถอน
ตัวโรงไฟฟ้ าออกจากพืนทีนั น ขณะนีได ้ดําเนินการเปิ ดประมูลและได ้บริษัทผู ้รับเหมาเรียบร ้อยแล ้ว
สําหรับความคืบหน ้าโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมหินกอง ขณะนีได ้สง่ รายงานการวิเคราะห์
ิ
ิ
ผลกระทบส งแวดล
้อม (EIA) ต่อสํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและส งแวดล
้อม
(สผ.) เพือพิจารณาเรียบร ้อยแล ้ว คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาอนุ มัตภ
ิ ายในไตรมาสที 3 ของปี นี
หลังจากนัน จะเริมเจรจากับผู ้รับเหมางานก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า (EPC Contractor) และสถาบันการเงิน
ึ
เพือเป็ นแหล่งเงินกู ้ ซงคาดว่
าจะแล ้วเสร็จและเริมก่อสร ้างได ้ประมาณต ้นปี 2564 กําหนดเดินเครือง
เชงิ พาณิชย์โรงไฟฟ้ าชุดที 1 ประมาณเดือนมีนาคม 2567 และชุดที 2 ประมาณเดือนมกราคม 2568
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษัทฯ ได ้ให ้ความสําคัญและให ้การดูแล สง่ เสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ิ
ทังด ้านชุมชน สงั คม และสงแวดล
้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้ าเป็ นอย่างดี สง่ ผลให ้ได ้รับการยอมรับมาโดยตลอด
ทํ าให ้ในช่วงรั บฟั งความคิดเห็นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าไม่มก
ี ารคัดค ้าน แต่ให ้การสนั บสนุ นการพัฒนา
ื
โครงการดังกล่าว จึงเชอมันว่า จะสามารถดําเนินการก่อสร ้างโครงการแล ้วเสร็จได ้ตามแผน
ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ ผู ้ถือหุ ้น และคุณสุเมธ เอืองพูลสวัสดิ ผู ้รับมอบฉั นทะ
6. คุณสุวรรณี เชย
จากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมสง่ เสริมผู ้ลงทุนไทย) สอบถามโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีเป้ าหมายในการเข ้าลงทุนกับ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”) และมีแผนรองรับ Disruptive Technology อย่างไร
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กรรมการผู จ้ ั ดการใหญ่ ช ีแจงว่ า จากการเปลี ยนผ่ านอย่ างรวดเร็ วของเทคโนโลยี
(Disruptive Technology) ทีจะเกิดขึนในอนาคต บริษัทฯ จึงได ้แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยัง
ื
กลุ่มธุรกิจด ้านการสอสาร
โดยปั จจุบันบริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ 51 กับ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”) และได ้ร่วมกันจัดตังบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จํ ากัด
ึ ่วนหนึงเป็ น Fiber Optic ในท่อ
เพือดํ าเนินโครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสง (Fiber Optic) ซ งส
ร ้อยสายใต ้ดินของการไฟฟ้ านครหลวง ทีดํ าเนินโครงการนํ าสายไฟฟ้ าลงใต ้ดินเพือปรั บภูม ท
ิ ั ศน์
้
ให ้มีความสวยงาม และอีกสว่ นหนึงเป็ นการลงทุน Fiber Optic ตามเสนทางรถไฟ
และทางหลวงทัวประเทศ
รวมระยะทางทังหมดประมาณ 5,000 กิโลเมตร จากการดํ าเนินธุรกิจดั งกล่าวบริษั ทฯ เล็ งเห็ นถึง
ื
โอกาสทีจะสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจสอสาร
และธุรกิจผลิตไฟฟ้ า เพือเป้ าหมายทีจะทํ าให ้เกิดโครงการ
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ในอนาคตได ้
นอกจากนี ได ้เข ้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร ้อยละ 35 ในบริษั ท ติงส ์ ออน เน็ ต จํ ากัด
ึ นการดําเนินงานโครงข่ายสอสารโดยการนํ
ื
ื
ื
ซงเป็
าอุปกรณ์สอสารเช
อมต่
อเข ้ากับอุปกรณ์ตา่ งๆ (“Internet
้
of Things”) ไม่ว่าจะเป็ นยานพาหนะ อาคาร หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้ า ใช การฝั
งอุปกรณ์ อ เิ ล็ กทรอนิกส ์
ื
ื
Software หรือ Sensors เพือเช อมกั
บโครงข่ายอุปกรณ์ เหล่านั นให ้สามารถส อสารกั
นได ้ หรือเก็ บ
ข ้อมูลได ้ โดยมีเป้ าหมายจะติดตังสถานีโครงข่าย (Based Station) ให ้ครอบคลุมพืนทีร ้อยละ 70 และ
ึ
ประชากรร ้อยละ 85 ทัวประเทศ ซงตามแผน
คาดว่าจะมี Account ผู ้ติดตังอุปกรณ์อย่างน ้อยประมาณ
5 แสนยูนต
ิ ภายใน 2 ปี และ 9 ล ้านยูนต
ิ ภายใน 5 ปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
สง่ ผลกระทบทําให ้การขยายธุรกิจชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้ดําเนินโครงการนํ าร่อง (Pilot
Project) ร่วมกับการไฟฟ้ าส่วนภูม ภ
ิ าค ในการนํ าอุปกรณ์ ไปติดตั งทีเสาไฟฟ้ าตามถนนทางหลวง
ิ ธิภาพการทํ างานของหลอดไฟฟ้ า ซงขณะนี
ึ
เพือประเมินและตรวจสอบประสท
ได ้ดําเนินการไปแล ้ว
ประมาณ 2,000 กว่ า ต น
้ และมี โ อกาสที จะขยายเพิ มเติ ม ต่ อ ไป และบริ ษั ทฯ ยั ง ได ร้ ่ ว มกั บ
บริษั ท นวนคร จํ า กั ด (มหาชน) บริษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ ALT และ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ได ้มีการทํ าบั นทึกข ้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) โครงการ District 9:
ึ นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพือมุ่งตอบสนอง
เขตอุตสาหกรรมดิจท
ิ ัลและชุมชนอัจฉริยะ ซงเป็
ึ
ความต ้องการด ้านการผลิต การค ้า พลั งงาน และโทรคมนาคมในยุ คดิจ ิทั ล ซ งครอบคลุ
มพืนที
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครทังหมดประมาณ 6,500 ไร่ และพืนทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ิ สวทช. และสถาบันเทคโนโลยี AIT ซงมี
ึ ศักยภาพด ้านกายภาพ ทําเลทีตัง และความพร ้อม
ศูนย์รังสต
ด ้านสาธารณู ปโภคทีเหมาะสมทีจะร่วมกันพัฒนาให ้เป็ นเมืองอัจฉริยะ ด ้าน Smart Grid โดยปั จจุบัน
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Design, Harvard University สหรั ฐอเมริกา
ึ ษาแผนแม่บท คาดว่าจะแล ้วเสร็ จภายใน 1-2 เดือนข ้างหน ้า ซ งบริ
ึ
ดํ าเนินการศ ก
ษัทฯ มีแผนทีจะ
พิ จ ารณาต่ อ ยอดเป็ นเมื อ งอั จฉริ ย ะด า้ น Smart Energy, Smart Building, Smart Technology
และ Logistic ทังระบบในอนาคต
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า ปั จจุบันบริษัทฯ มีความสนใจทีจะขยายการลงทุนไปยั ง
ื
ึ
ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานในกลุ่มธุรกิจด ้านการสอสาร
โดยจะมุ่งเน ้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซงจะเป็
น
การเพิมศักยภาพและขีดความสามารถด ้านการแข่งขันของประเทศ ปั จจุบันบริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมลงทุน
ึ นผู ้ดํ าเนินโครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน (Fiber Optic) ส่วนหนึงของ
กับ ALT ซ งเป็
ิ ธิในการเดินสาย Fiber Optic ในเขตทางหลวงของกรมทางหลวง
การไฟฟ้ านครหลวง และเป็ นผู ้ได ้สท
้
ึ
และตามเสนทางรถไฟของการรถไฟแห่
งประเทศไทย ซงจะทํ
าให ้เกิดโครงข่าย Super Highway ครอบคลุม
ํ
ทั วประเทศ จึงถื อเป็ นเรื องที ดี ส าหรั บประเทศไทย ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ นธุ ร กิจ ที มี ค วามคุ ม
้ ค่ า
ื
ในการลงทุน ส่วนระบบ Internet of Things จะเหมาะกับการส อสารจํ
านวนมากๆ เนืองจากสามารถ
้
กระจายเครือข่ายได ้ในวงกว ้างและครอบคลุมทัวประเทศ แต่ความถีทีใชอาจไม่
สงู นั ก ในขณะทีต ้นทุน
ของระบบ Internet of Things จะตํ ากว่าระบบ Cellular ทีใช กั้ นอยู่ในปั จจุ บั น กอปรกั บปั จจุ บั นรั ฐบาล
ให ้การสง่ เสริม จึงถือเป็ นโอกาสทีดีทบริ
ี ษัทฯ จะพัฒนาและเข ้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพิมเติมในอนาคต
7. คุณสุเมธ เอืองพูลสวัสดิ ผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมสง่ เสริมผู ้ลงทุนไทย)
ขอทราบความคืบหน ้าของคดีความกรณีบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํ ากัด เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคดีแพ่ง
ิ
ต่อศาลทรัพย์สนทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง เกียวกับการละเมิดความลับทางการค ้า
ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสาของบริษัทฯ
ี
ั ค ้าน
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า ขณะนีทังโจกท์และบริษัทฯ ได ้สง่ ข ้อมูลและคําซก
ทังหมดไปให ้ทางศาลแล ้ว ขณะนีอยู่ระหว่างทีแต่ละฝ่ ายจะทํ า VDO Presentation แถลงการณ์ปิดคดี
และหากศาลไม่ม ีการให ้เสนอข ้อมูลใหม่เพิมเติม คาดว่าภายในเดือนส งิ หาคม 2563 จะมีการนั ดฟั ง
คําพิพากษาต่อไป
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ี งเนืองจาก
หลังจากนั น ประธานฯ แจ ้งว่าในระเบียบวาระนีไม่มก
ี ารลงคะแนนเสย
เป็ นเรืองเสนอทีประชุมเพือรับทราบ
มติท ีประชุ ม ทีประชุ มมีมติร บ
ั ทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการฯ
เกียวก ับกิจการของบริษ ท
ั ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทํ าต่อไปในภายหน้า
ี งลงคะแนนเพือลงมติ
ตามทีประธานฯ เสนอ โดยไม่มก
ี ารออกเสย
ี ําไรขาดทุนประจําปี
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชก
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2562
สนสุ
ี ํ าไรขาดทุนของบริษั ทฯ ส นสุ
ิ ด
ประธานฯ แจ ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบั ญชก
ึ
ี องบริษั ทฯ คือ
ณ วั นที 31 ธั นวาคม 2562 ซ งได
้ผ่ านการตรวจสอบและรั บรองจากผู ้สอบบั ญช ข
นายไวโรจน์ จินดามณี พ ิทั กษ์ ผู ส
้ อบบั ญช ีรั บอนุ ญาตเลขที 3565 แห่ งบริษั ท เคพี เอ็ มจี ภู ม ิไชย
ึ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
ได ้ให ้ความเห็ นชอบแล ้ว ตามทีปรากฏในรายงานประจํ าปี 2562 ทีได ้จั ดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งส ือ
บอกกล่าวนัดประชุม
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม โดยประธานฯ
ี
และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ร่วมกันชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
ี รสริ ไิ กรวุฒ ิ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนจํานวนมากจะมีผลกระทบ
คุณสุวรรณี เชย
กับการจ่ายเงินปั นผลหรือไม่
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า การลงทุนต่างๆ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะชว่ ยสร ้าง
การเติบโต (Growth) และสร ้างผลตอบแทนการลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นและบริษัทฯ ได ้อย่างยังยืน จึงมี
้
ความจําเป็ นทีจะต ้องนํ าเงินสว่ นหนึงไปใชในการลงทุ
นใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
จะพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรตามงบการเงินรวม
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองอืนๆ โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด ้วย ทังการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และ
การจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจทําให ้
บริษัททีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ได ้รับผลกระทบมากบ ้างน ้อยบ ้าง
แต่โดยภาพรวมของบริษัทฯ คาดว่าจะอยูใ่ นกลุม
่ ทีไม่ได ้รับผลกระทบทีมีนัยสําคัญ เนืองจากรายได ้หลัก
ั
ื
ของบริษัทฯ มาจากสญญาซอขายไฟฟ้ า และมีการรับรู ้รายได ้ตามความพร ้อมจ่าย ไม่ได ้เกิดจาก
้
การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยตรง แต่อาจจะมีเพียงสว่ นน ้อยทีมีการผันแปรตามปริมาณการใชไฟฟ้
า
ึ ง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ในบางโครงการสําหรับโครงการในประเทศ และในต่างประเทศ ซงส
โดยภาพรวมของบริษัทฯ ไม่มากนัก
หลั งจากนั น ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต งิ บแสดงฐานะการเงิน
ี ํ าไรขาดทุนของบริษั ทฯ ดั งกล่าว โดยจะถือคะแนนเส ย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซ งมาประชุ
ึ
และบั ญช ก
ม
ี งลงคะแนน เป็ นมติของทีประชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
และออกเสย
ี ํ าไรขาดทุน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุ มมีมติอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ญ
ั ชก
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2562 ซงได้
ึ
ประจําปี สนสุ
ผา
่ นการตรวจสอบและร ับรองจากผูส
้ อบบ ัญช ี
ของบริษท
ั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษท
ั ฯ ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว
ี งข้างมากของผูถ
ึ
ี งลงคะแนน
ตามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
มและออกเสย
ด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

1,061,769,209
0

ี ง คิดเป็นร้อยละ
เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
เสย

221,465

ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
เสย

3,400

ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
เสย

1,061,769,209

ี ง คิดเป็นร้อยละ
เสย
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0.0000

100.0000

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 และข ้อบั งคับบริษั ทฯ ข ้อ 43 ทีกํ าหนดให ้บริษั ทฯ ต ้องจั ดสรรกํ าไรสุทธิประจํ าปี ส่วนหนึง
ไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกํ าไรประจํ าปี หั กด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี)
จนกว่ าทุ นสํ ารองนี จะมี จํ านวนไม่ น อ
้ ยกว่ าร อ
้ ยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ประกอบกั บนโยบาย
ในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครังที 5/2550 เมือวันที 28
พฤษภาคม 2550 กํ าหนดจ่ายเงินปั นผลในอั ตราไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 40 ของกํ าไรตามงบการเงินรวม
หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะต ้องขึนอยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย โดยทีผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํานวน 5,963.28 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.11 บาท และตามมาตรา 115
แห่ งพระราชบั ญญั ต บ
ิ ริษั ทมหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 และข ้อบั งคั บบริษั ทฯ ข ้อ 42 คณะกรรมการ
อาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให ้แก่ ผู ้ถือหุ ้นเป็ นครั งคราวเมือเห็ นว่ าบริษั ทมีผลกํ าไรพอสมควร
่ นัน
ทีจะทําเชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครังที 3/2563 เมือวันที 20 มีนาคม 2563
ได ้มีมติให ้เลือนการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2563 จากทีกํ าหนดไว ้เดิมในวั นที 9 เมษายน 2563
ออกไปไม่มก
ี ําหนด และอนุมัตจ
ิ ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ทีปรากฏในงบแสดงฐานะ
ี ําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซงได
ึ
ทางการเงินและบัญชก
้ผ่านการตรวจสอบ
ี องบริษัทฯ แล ้ว เพือเป็ นการลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเลือน
และรับรองโดยผู ้สอบบัญชข
การประชุมผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวเนืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริษัทฯ
ได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทังบริษัทฯ ได ้พิจารณา
ถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล ้ว จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรร
กําไรประจําปี 2562 ดังนี
(1) ทุ นสํ ารองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริ ษั ทฯ เสนอไม่ จั ดสรรทุ นสํ ารอง
ตามกฎหมายเพิมเติมเนืองจากบริษัทฯ ได ้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํ านวน 1,450 ล ้านบาท
ึ ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้วตังแต่ปี 2549
ซงเท่
(2) เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น : คณะกรรมการบริษั ทฯ เสนอไม่จ่ายเงินปั นผลเพิมเติมอีก
สํ าหรั บผลการดํ าเนินงานประจํ าปี 2562 เนื องจากบริษั ทฯ ได ้จ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลสํ าหรั บ
ผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ไปแล ้วจํานวน 2 ครัง ดังนี
2.1 การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ครังที 1 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก
ึ นไปตาม
ของปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,667.50 ล ้านบาท ซงเป็
มติค ณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั งที 8/2562 เมือวั น ที 23 ส งิ หาคม 2562 และบริษั ทฯ
ได ้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล ้วเมือวันที 20 กันยายน 2562
2.2 การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ครังที 2 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลัง
ึ นอัตราเดียวกับอัตรา
ของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจํ าปี ในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท (ซงเป็
ทีจะเสนอขออนุมัตต
ิ ่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2563 ทีกําหนดไว ้เดิมเมือวันที 9 เมษายน 2563)
ึ นไปตามมติคณะกรรมการฯ ครังที 3/2563
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,812.50 ล ้านบาท ซงเป็
เมือวันที 20 มีนาคม 2563 เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับผู ้ถือหุ ้นจากการเลือนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ื ้ถือหุ ้นทีมีสท
ิ ธิได ้รับเงินปั นผล
ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มก
ี ําหนด ตามทีบริษัทฯ ได ้กําหนดรายชอผู
ึ ษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
เมือวันพฤหัสบดีท ี 5 มีนาคม 2563 (Record Date) ซงบริ
ไปแล ้วเมือวันที 17 เมษายน 2563
ทั งนี เมื อนั บรวมการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่ างกาลทั งสองครั งดั งกล่ าวในข อ
้ 2.1
และ 2.2 แล ้ว บริษั ทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลสํา หรับ ผลการดํ า เนิน งานตั งแต่วั นที 1 มกราคม 2562
ิ 3,480 ล ้านบาท
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 2.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสน
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
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โดยสรุปข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่
ี านมา สรุปดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไร
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
ิ
เงินปั นผลจ่ายทังสน
อัตราเงินปั นผลต่อกําไร

ปี 2562

ปี 2561

(ล ้านบาท)

5,963.28

5,587.60

(ล ้านหุ ้น)

1,450

1,450

(บาทต่อหุ ้น)

2.40

2.40

(ล ้านบาท)
(ร ้อยละ)

3,480
58.36

3,480
62.28

ึ มผ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใด
สง่ คําถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิมเติม
หลั งจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต ก
ิ ารจั ดสรรกํ าไร
ประจํ าปี 2562 โดยไม่จั ดสรรทุ นสํ ารองตามกฎหมายเพิมเติมเนื องจากทุ นสํ ารองตามกฎหมาย
ิ ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่จ่ายเงินปั นผล
ของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทังสนเท่
เพิมเติมอีกสํ าหรั บผลการดํ าเนินงานประจํ าปี 2562 เนื องจากบริษั ทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีได ้เสนอต่อทีประชุมแล ้ว โดยจะถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2562 โดยไม่จ ัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติม (เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษท
ั ฯ มียอดสะสม
ิ านวน 1,450 ล้านบาท ซงเท่
ึ
รวมทงส
ั นจํ
าก ับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ แล้ว)
และอนุ ม ต
ั ไิ ม่จ่ายเงินปันผลเพิมเติมสํ าหร บ
ั ผลการดํ าเนินงานประจํ าปี 2562 (เนืองจาก
บริษท
ั ฯ ได้จา
่ ยเงินปันผลระหว่างกาลสําหร ับผลการดําเนินงานตงแต่
ั
ว ันที 1 มกราคม 2562
ถึงว ันที 31 ธ ันวาคม 2562 ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ แล้ว ในอ ัตราหุน
้ ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ิ
ท งส
ั นจํ านวน 3,480 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.36 ของกํ าไรตามงบการเงินรวม
ของบริษ ท
ั ฯ) ตามทีประธานฯ ได้นํ าเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเส ียงข้างมากของผู ้ถ ือหุ ้น
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ซงมาประชุ
มและออกเสย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย

ี ง
1,061,984,909 เสย
ี ง
0 เสย
ี ง
5,765 เสย
ี ง
3,400 เสย

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
1,061,984,909 เสย

คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
100.0000

ี ละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชแ
ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ี ละกําหนดจํ านวนเงินค่าสอบบัญช ี
กําหนดให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี แต่งตังผู ้สอบบัญชแ
ของบริษัททุกปี นัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นชอบให ้จ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ึ นผู ้สอบบั ญช ีของบริษั ทฯ และบริษั ทย่ อย ประจํ าปี 2562 เป็ นผู ส
สอบบั ญช ี จํ ากั ด ซ งเป็
้ อบบั ญช ี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เนืองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
มีผ ลงานด ้านการตรวจสอบ การจัดทํ ารายงาน และการประสานงานในปี ทีผ่านมาอยู่ในระดับ
ี ละทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าทีในฐานะผู ้สอบบัญชอ
ี ส
ทีน่าพอใจ รวมทังผู ้สอบบัญชแ
ิ ระ
มีความละเอีย ดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข ้อเสนอแนะ ข ้อพึงปฏิบัตเิ พือให ้
ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านบัญชเี ป็ นไปโดยถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญช ี
ี ละทีมงานยังได ้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหารและหน่วยงาน
ทีรับรองทัวไป นอกจากนี ผู ้สอบบัญชแ
บั ญช ีของบริษั ทฯ และบริษั ทย่ อย ตลอดจนเข ้าช ีแจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงิน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารฯ เป็ นประจําทุกปี
30

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
ี
บริษั ท เคพีเอ็ มจี ภูม ไิ ชย สอบบั ญช จํ ากัด และแต่งตั งนายไวโรจน์ จินดามณี พ ท
ิ ั กษ์ (ผู ้สอบบั ญช ี
ั กิจ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 6333) หรือ
รับอนุญาตเลขที 3565) หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชย
นายณั ฐพงศ ์ ตั น ติจั ต ตานนท์ (ผู ้สอบบั ญช ีรั บอนุ ญาตเลขที 8829) โดยกํ าหนดให ้ผู ้สอบบั ญช ี
รับอนุญาตคนใดคนหนึง เป็ นผู ้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณี
ที ผู ส
้ อบบั ญช ีรั บอนุ ญาตดั งกล่ าวข า้ งต น
้ ไม่ สามารถปฏิบั ต ิงานได ้ ให บ
้ ริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภู ม ิไชย
สอบบั ญช ี จํ ากั ด จั ดหาผู ้สอบบั ญช รี ั บอนุ ญาตอืนของบริษั ท เคพีเอ็ มจี ภู ม ไ
ิ ชย สอบบั ญช ี จํ ากั ด
ทีได ้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัตงิ านแทนได ้ และกําหนดค่าธรรมเนียม
ี องบริษั ทฯ ประจํ าปี 2563 เป็ นเงินจํ านวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย
ในการสอบบั ญชข
Out-of-Pocket ตามจํ านวนเงินทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 45,000 บาท) ทั งนี ค่าธรรมเนี ยมดั งกล่าว
เพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 300,000 บาท เนืองจากปริมาณงานทีเพิมมากขึน
ี ั งกล่ าวได ้รั บการแต่ งตั งเป็ นผู ้สอบบั ญช ป
ี ระจํ าปี 2563 ของบริษั ทย่ อย
ผู ้สอบบั ญช ด
ี ลังงาน จํากัด บริษัท อาร์เอช
ของบริษัทฯ ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรพ
ั
ั
อินเตอร์เนชนแนล คอร์ปอเรชน จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์ จํากัด
บริษั ท ราช โอแอนด์เอ็ ม จํ ากั ด บริษั ท อาร์อ ีโซลาร์ 1 จํ ากั ด บริษั ท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํ ากั ด
ั จํากัด ทังนี ไม่รวมบริษัท ซเี อ็นไบโอแมส จํากัด
บริษัท หินกองเพาเวอร์ จํากัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชน
ึ
บริษั ท พี บ ีไบโอแมส จํ ากั ด และบริษั ท แอลพีไบโอแมส จํ ากั ด ซ งอยู
่ ระหว่ างการชํ าระบั ญช ี
ี ระจําปี 2563 ทีจะได ้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว
เพือเลิกกิจการ โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการสอบบัญชป
ิ านวน 3,620,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-of-Pocket
รวมกับทีได ้รับจากบริษัทฯ รวมเป็ นเงินทังสนจํ
ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 135,000 บาท)
ี ังกล่าวจะเป็ นผู ้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ทังนี ผู ้สอบบัญชด
ี ามรายชอที
ื เสนอมานั น ไม่ม ี
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นปี ทีส ี และผู ้สอบบัญชต
ั พันธ์หรือสว่ นได ้เสย
ี กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเกียวข ้องกับ
ความสม
บุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัตห
ิ น ้าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ี นใดทีปฏิบัตห
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มผ
ี ู ้สอบบัญชค
ิ น ้าที
ี
ตรวจสอบบัญชของบริษัทฯ มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตต
ิ ามประกาศ
ทีเกียวข ้องกําหนด
นอกจากนี บริษั ทฯ ได ้มีก ารจ า้ งกิจ การทีเกียวข ้องกั บ สํ า นั ก งานสอบบั ญ ช ี
ี ั ง กั ด เป็ นทีปรึก ษา ในปี 2562 เพือวั ต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ ซ งบริ
ึ
ทีผู ้สอบบั ญ ช ส
ษั ทฯ ได ้บั น ทึก
ี
้
เป็ นค่าใชจ่ายทางบัญชในระหว่างปี เป็ นจํานวน 5,060,430 บาท ทังนี การจ ้างกิจการทีเกียวข ้องกับ
ี ีผู ้สอบบั ญ ช ส
ี ัง กัด ในการให ้บริก ารอืนนอกเหนื อ จากงานสอบบั ญ ช น
ี ัน
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ช ท
ไม่กอ
่ ให ้เกิดการขัดกันในด ้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มก
ี ารตรวจสอบงานของตัวเอง
ึ
ี าดความเป็ นอิสระและขาดความเป็ นกลางในการปฏิบัตงิ านสอบบัญช ี
ซงจะไม่
ทําให ้ผู ้สอบบัญชข
ึ มผ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใด
สง่ คําถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิมเติม
หลั งจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มั ต แ
ิ ต่ งตั งผู ้สอบบั ญช ี
ี ามรายละเอีย ดทีเสนอต่อ ทีประชุม ดั ง กล่า วแล ้ว
และกํ า หนดค่า ธรรมเนีย มในการสอบบั ญ ช ต
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุม
โดยจะถือคะแนนเสย
มและออกเสย
ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติท ีประชุ ม ทีประชุ ม มีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ารแต่ ง ต งผู
ั ้ส อบบ ญ
ั ช ีแ ละกํ า หนด
ี ามทีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
ี งข้างมากของผูถ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญชต
้ อ
ื หุน
้
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ซงมาประชุ
มและออกเสย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง
984,282,176 เสย
ี ง
77,694,533 เสย
ี ง
14,965 เสย
ี ง
3,400 เสย
ี ง
1,061,976,709 เสย
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
ไม่น ับเป็นฐานเสย
คิดเป็นร้อยละ

92.6840
7.3160

100.0000

ระเบียบวาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ แถลงว่ า คณะกรรมการฯ ได ้พิจ ารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได ้พิจารณากลันกรองอย่างละเอียด
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบ
ทีได ้รั บ มอบหมาย การเปรีย บเทีย บกั บ ระดั บ ทีปฏิบั ต อ
ิ ยู่ใ นธุร กิจ ประเภทและขนาดเดีย วกั น
รวมทังการสร ้างแรงจูงใจต่อบุคลากรทีมีคุณวุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ทีเหมาะสมทีสามารถเอือประโยชน์ ต่อ ความสํ า เร็ จ ในการประกอบกิจ การของบริษั ทฯ แล ้ว
จึงเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและ
่
หลั ก เกณฑ์ เ ช น เดี ย วกั บ ปี ก่ อ น ที ได ร้ ั บ อนุ มั ต ิจ ากที ประชุ ม ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ แล ว้ โดยเป็ นอั ต รา
ทีเปรียบเทียบได ้กับระดับทีปฏิบัตอ
ิ ยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน ดังนี
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2562 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,500,000 บาท
(2) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
(3) ชว่ งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
มากกว่าหนึงบริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
(4) โบนั สกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ ง และ
ตามการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ร ้อยละ 75 ขึนไป จะได ้รับโบนั สเต็มจํานวนตามทีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนันๆ
ั สว่ น
สว่ นกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รับโบนัสตามสด
การเข ้าประชุม
(5)

ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ทั งนี โบนั ส จ่ า ยสํ า หรั บ คณะกรรมการบริษั ทฯ ดั ง กล่า ว รวมเป็ นเงิน ประมาณ
13.369 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละประมาณ 0.22 ของกําไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
่ เดียวกับปี กอ
ในปี 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เชน
่ นทีได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดังนี
2.1 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายเดือน
แบ่งเป็ น ส่วนทีจ่ายคงทีร ้อยละ 75 และส่วนทีจ่ายเมือเข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25 โดยประธานกรรมการ
ให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายครัง
เมือเข ้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้
ได ้รับในอัตรา 24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเส ียง
คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม
ึ หน ้าทีทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจํ าปี 2562
ซงมี
หน ้าที 76 - 79
ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับค่าตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ
ผลประโยชน์อน:
ื กรรมการไม่ได ้รับค่าตอบแทนในลักษณะอืน
ึ มผ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใด
สง่ คําถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิมเติม
หลังจากนั น ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทน
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสย
ี ง
กรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะถือคะแนนเสย
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัต ิ
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
มเป็ นมติของทีประชุมซงเป็
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มติท ประชุ
ี
ม ทีประชุ ม มีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการตามที
ี งไม่นอ
ี งทงหมดของผู
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสย
้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสย
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้
ึ
ซงมาประชุ
ม ด ังนี
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

1,054,008,364
7,968,245
16,065
3,400
1,061,996,074

ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย
ี ง
เสย

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.2479
0.7503
0.0015
0.0003
100.0000

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงว่า ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17 กําหนดไว ้ว่า “ในการประชุม
สามั ญประจํ าปี ทุกครั ง ให ้กรรมการออกจากตํ าแหน่ งหนึงในสามเป็ นอั ตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการ
ทีจะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามสว่ นไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีสุดกับสว่ นหนึงในสาม กรรมการ
ทีจะต ้องออกจากตํ าแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลั งจดทะเบียนบริษั ทนั น ให ้จั บสลากกันว่าผู ้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอยู่ในตํ าแหน่ งนานทีสุดนั น เป็ นผู ้ออกจากตํ าแหน่ ง
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได ้รับเลือกตังเข ้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได ้” ซงในการประชุ
ึ
กรรมการซงพ
ม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 มีกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามข ้อบังคับดังกล่าว
รวม 4 คน ประกอบด ้วย นางสาวนั นธิกา ทั งสุพ านิช กรรมการ นายชาติชาย โรจนรัต นางกูร
ั นามวงศ ์ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นายสมบูรณ์ หน่อแก ้ว กรรมการอิสระ และนายรัตนชย
โดยในระหว่ า งวั น ที 1 กั น ยายน 2562 ถึง วั น ที 31 ธั น วาคม 2562 บริษั ทฯ
ได ้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ิ ให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชอบุ
ื คคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เชญ
ื คคลเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน ้า และเมือครบกําหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอชอบุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
ึ
และกํ า หนดค่า ตอบแทนของบริษั ท ฯ ซ งได
้พิจ ารณาคุณ สมบั ต ก
ิ รรมการตามพระราชบั ญญัต ิ
ึ ษา อายุ ทั กษะ ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน
บริษั ทมหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 คุณวุ ฒ ท
ิ างการศ ก
ี ทีสามารถ
ในธุรกิจทีเกียวข ้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชพ
่
เอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถชวยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบัตงิ านในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ในชว่ งทีผ่านมา สําหรับกรรมการอิสระนั น ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระ
ึ
ั พันธ์
ทีบริษัทฯ กําหนดขึน ซงสอดคล
้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังความสม
ทางธุ ร กิจ ทีมีนั ย สํ า คั ญ ทีอาจมี ผ ลทํ า ให ้ไม่ ส ามารถทํ า หน า้ ที ได อ้ ย่ า งอิส ระแล ว้ ปรากฏว่ า
ื นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณ
ผู ้ทีได ้รับการเสนอชอเป็
ุ สมบัตส
ิ อดคล ้องตามนิยามกรรมการอิสระ
ซ ึงสามารถทํ า หน า้ ที และให ค
้ วามเห็ น ได อ
้ ย่ า งเป็ นอิส ระ จึ ง เห็ น ชอบตามความเห็ นของ
คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนให ้นํ าเสนอทีประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี
1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

กรรมการ

(กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง)

2. นายชาติชาย

โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ (กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง)

3. นายสมบูรณ์

หน่อแก ้ว

กรรมการอิสระ (กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง)

4. นายเกรียงไกร รักษ์ กล
ุ ชน
กรรมการอิสระ
ทังนี การเลือกตังกรรมการแทนผู ้ทีออกตามวาระดังกล่าว ให ้มีผลตังแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 เป็ นต ้นไป
ื
หลังจากนัน ประธานฯ ได ้เสนอประวัตโิ ดยย่อของผู ้ได ้รับการเสนอชอให
้เป็ นกรรมการ
ของบริษั ทฯ ต่ อทีประชุม โดยเป็ นข ้อมู ลเดียวกั นกั บทีได ้จั ดส่งให ้แก่ ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกั บหนั งส ือ
บอกกล่าวนั ดประชุมแล ้ว และเพือให ้เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด
พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได ้แจ ้งให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นรั บทราบเกียวกับการเป็ นกรรมการของผู ้ทีได ้รั บ
ื
ื
การเสนอช อเพื
อรั บการเลือกตั งเป็ นกรรมการของบริษั ทฯ ว่ า ไม่ ม ีผู ้ทีได ้รั บการเสนอช อเพื
อรั บ
การเลือกตั งเป็ นกรรมการของบริษั ทฯ ทีเป็ นกรรมการในบริษั ททีมีการประกอบกิจการอั นมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มีเพียงการเป็ นกรรมการในกิจการเกียวเนือง
กับธุรกิจของกลุ่มบริษั ทฯ กล่าวคือ นางสาวนั นธิกา ทั งสุพานิช เป็ นกรรมการ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการสรรหาผู ้ว่าการ ประธานกรรมการสรรหา
รองผู ้ว่าการและผู ้ชว่ ยผู ้ว่าการ และประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
ึ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซงเป็
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ึ มผ
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและข ้อคิดเห็นเพิมเติม ซงไม่
ี ู ้ใด
สง่ คําถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิมเติม
หลังจากนั น ประธานฯ แจ ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ึ
กําหนดค่าตอบแทน ซงได
้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เหมาะสมและเป็
ี
นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว จึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังกรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ซงมาประชุ
ึ
ี งลงคะแนนเป็ นมติของทีประชุม
โดยจะถือคะแนนเสย
มและออกเสย
ตามข ้อบั งคั บบริษั ทฯ ข ้อ 36 (1) ประกอบกับข ้อบั งคั บบริษั ทฯ ข ้อ 16 ทั งนี บริษั ทฯ ได ้ดํ าเนินการ
ี งเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ตามข ้อแนะนํ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลงคะแนนเสย
ี
ี
ี ง”
และทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยงทุกกรณีทังทีออกเสยง “เห็นด ้วย” “ไม่เห็นด ้วย” “งดออกเสย
ี ” จากผู ้เข ้าประชุมทุกคนในทีประชุม
และ “บัตรเสย
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ มีมติเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออก
ตามวาระ โดยให้มผ
ี ลตงแต่
ั
ว ันถ ัดจากว ันประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2563 เป็นต้นไป
ี งข้างมากของผูถ
ึ
ี งลงคะแนน ด ังนี
ด้วยคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้ ซงมาประชุ
มและออกเสย
1. นางสาวน ันธิกา ท ังสุพานิช กรรมการ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,053,197,897 เสย

99.1720

ี ง คิดเป็นร้อยละ
8,793,048 เสย

0.8280

ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
12,365 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
3,400 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,061,990,945 เสย

100.0000

2. นายชาติชาย โรจนร ัตนางกูร กรรมการอิสระ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,013,295,111 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
48,687,334 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
20,865 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
3,400 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,061,982,445 เสย

95.4154
4.5846

100.0000

3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,009,033,624 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
52,947,221 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
22,465 เสย

95.0143
4.9857

ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
3,400 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,061,980,845 เสย

100.0000

4. นายเกรียงไกร ร ักษ์กล
ุ ชน กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ี ง
งดออกเสย
ี
บ ัตรเสย
ี ง
รวมจํานวนเสย

ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,061,976,811 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
4,034 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
22,465 เสย
ี ง ไม่น ับเป็นฐานเสย
ี ง
3,400 เสย
ี ง คิดเป็นร้อยละ
1,061,980,845 เสย
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99.9996
0.0004

100.0000

ระเบียบวาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีประชุมได ้สง่ คําถามและเสนอข ้อคิดเห็นในเรืองอืนๆ เพิมเติม
นอกเหนือจากทีกําหนดไว ้ในระเบียบวาระการประชุมแล ้ว โดยประธานฯ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ี
ได ้ร่วมกันชแจงโดยสรุ
ป ดังนี
1. คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า บริษั ทฯ ลงทุนใน 2 โครงการ
ได ้แก่ โครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน (Fiber Optic) และโครงการติดตั งและพั ฒนา
โครงข่ ายโทรคมนาคมและธุ รกิจเกียวเนื อง เพื อให ้บริการ Internet of Things ในประเทศไทย
เป็ นจํานวนเงินเท่าใด และโครงการทังสองมีมล
ู ค่าเท่าใด
ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชแจงว่
า บริษัทฯ และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
(“ALT”) ได ้มีการลงทุนร่ วมกั นในโครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน โดยบริษั ทฯ ถือหุ ้น
ั สว่ นร ้อยละ 51 หรือคิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 280 ล ้านบาท และ ALT ถือหุ ้นในสด
ั สว่ นร ้อยละ 49 และ
ในสด
ได ้เข ้าลงทุนในสัดสว่ นร ้อยละ 35 หรือคิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 180 ล ้านบาท ในบริษัท ติงส ์ ออน เน็ ต จํากัด
เพือดําเนินโครงการติดตังและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกียวเนือง เพือให ้บริการ Internet
of Things ในประเทศไทย โดยในระยะแรก โครงการได ้ดําเนินการติดตังสถานีโครงข่าย (Based Station)
้ ริการ Internet of Things ในพื นที โซนกรุ งเทพมหานคร และระยะต่ อไป
เพื อให บ
้ ริ การแก่ ผู ใ้ ช บ
จะพัฒนาให ้ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ
2. คุณจิณณ์สภ
ุ ัค พลีพลากร ผู ้ถือหุ ้น เสนอแนะให ้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยียมชมโรงไฟฟ้ า
่ เสอโปโล
ื
และแจกของทีระลึกทุกปี เชน
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ รับข ้อเสนอแนะเพือพิจารณาต่อไป
3. คุณจิราลักษณ์ จึงเลิศศริ ิ ผู ้ถือหุ ้น เสนอแนะให ้ทางบริษัทฯ จัดสง่ รายงานประจําปี
แบบรู ปเล่ มให ้กั บผู ถ้ ือหุ ้นแทนการ Download จากเว็ บไซต์ของบริษั ทฯ หรื อจั ดส่ งพร อ้ มหนั งส ือ
บอกกล่าวนัดประชุม
ี
้
กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ ชแจงว่
า เพือสนั บสนุ นนโยบายการรณรงค์ลดการใชกระดาษ
ประหยัดพลังงาน ลดโลกร ้อน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด จึงเสนอแนวทาง
ึ ้ถือหุ ้นสามารถสแกนเอกสารประกอบ
การจั ดส่งหนั งส ือบอกกล่ าวนั ดประชุมในรู ปแบบย่ อ ซ งผู
การประชุมฉบับสมบูรณ์ผา่ นระบบ QR Code แทนการนํ าสง่ เอกสารเป็ นรูปเล่ม อย่างไรก็ตาม หากผู ้ถือหุ ้น
ประสงค์จะขอรับรายงานประจํ าปี ทีจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม สามารถดําเนินการโดยกรอกรายละเอียดในแบบ
แจ ้งความจํ านงขอรับรายงานประจํ าปี ดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษั ทฯ โดยช่องทางใดช่องทางหนึง
ิ ส่งมาด ้วย 9 ของหนั งส อ
ื บอกกล่าวนั ดประชุมทีได ้จั ดส่งให ้แก่
ทีระบุในแบบแจ ้งความจํ านงตามส งที
ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
4. คุณ เจนเนตร เมธาวีว น
ิ ิจ ผู ้ถือ หุ ้น กล่า วขอบพระคุณ ทีบริษั ทฯ ได ้ดํ า เนิน
ิ
ิ ค ้า
กิจ กรรมด ้านสังคมและส งแวดล
้อม (CSR) ให ้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าราชบุรี และสนั บสนุ นส น
ชุมชนด ้วยดีตลอดมา
5. คุณสุณี อังคทะวิวัฒน์ ผู ้ถือหุ ้น กล่าวขอบคุณทีบริษัทฯ ให ้การต ้อนรับและ
ดูแลผู ้ถือหุ ้นเป็ นอย่างดีในทุกสถานการณ์ รวมทังขอให ้ราคาหุ ้นเป็ นไปในทิศทางทีดีตลอดไป
จากนั น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีสละเวลามาเข ้าร่วมการประชุม และ
ให ้ความร่วมมือในการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการต่างๆ เพือป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
ตามทีทางราชการกํ า หนด และเพื อประโยชน์ ใ นการติด ตามกรณี พ บผู เ้ ข ้าร่ ว มการประชุม
ื COVID-19 รวมทังร่วมเป็ นสว่ นหนึงในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ทีเข ้าข่ายติดเชอ
ร่วมกันในการเข ้าร่วมประชุมในวันนีเป็ นอย่างดียงิ จนทําให ้การประชุมสําเร็จลุลว่ งไปด ้วยดี
บริษั ทฯ ขอยืนยั นว่าจะมุ่งมั นและสานต่อเจตนารมณ์ ในการดํ าเนินธุรกิจตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ไม่ ทุ จริตคอร์รั ปชั น สร ้างผลตอบแทนการลงทุ นอย่ างคุ ้มค่ า ควบคู่ ไปกั บการขยาย
ิ
ี
การเติบโตทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความยังยืนของกิจการ ชุมชน สังคม สงแวดล
้อม และผู ้มีสว่ นได ้เสย
ทุก ภาคส่ว นเป็ นสํ า คั ญ ตลอดจนจะพยายามพิจ ารณาและแสวงหาโอกาสในการลงทุน ทีมี
ี
ความหลากหลายเพือสร ้างมูลค่าเพิมแก่กจ
ิ การ ควบคู่ไปกับการพิจารณาบริหารจัดการความเสยง
อย่ า งรอบคอบและรอบด ้าน รวมทั งจะดู แ ลผลตอบแทนต่ อผู ้ถือหุ ้นทั งรายใหญ่ และรายย่ อย
อย่างเท่าเทียม และเหมาะสม และกล่าวปิ ดประชุมเมือเวลา 15.30 น.
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อนึง หลังจากเปิ ดการประชุมแล ้ว มีผู ้ถือหุ ้นทยอยมาลงทะเบียนเพือเข ้าร่วมการประชุม
เพิมขึนเป็ นระยะๆ และเมือใกล ้เวลาปิ ดการประชุม ปรากฏว่ า มีจํ านวนผู ถ้ ือหุ ้นทีลงทะเบีย น
เข ้าประชุมเพิมขึน ดั งนี ผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมด ้วยตนเองเพิมขึนเป็ น 390 ราย และโดยการรั บมอบฉั นทะ
เพิมขึนเป็ น 1,837 ราย รวมทั งหมดเพิมขึนเป็ น 2,227 ราย นั บจํ านวนหุ ้นได ้ 1,066,260,552 หุ ้น
คิดเป็ นร ้อยละ 73.5353 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้
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ลงชอ
ผู ้บันทึกการประชุม
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