่ ที่สง
่ มาด้วย 1
สิง

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557
ของ
บริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จําก ัด (มหาชน)
-----------้ 23 โรงแรม
ประชุมเมื่อวัน ศุกร์ท่ี 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชัน
เซ็ นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายคุรุจต
ิ นาครทรรพ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เป็ นประธานทีป
่ ระชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง จํ านวน 698 ราย และ
โดยการรับมอบฉั นทะ จํานวน 831 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจํานวน 1,529 ราย นั บจํ านวนหุ ้นได ้ 1,082,948,530 หุ ้น
คิดเป็ นร ้อยละ 74.6861 ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ
ข ้อ 32 ทีก
่ ํ าหนดองค์ประชุมการประชุมผู ้ถือหุ ้น ประกอบด ้วยผู ้ถือ หุ ้นและผู ้รั บ มอบฉั น ทะไม่น ้อยกว่ า 25 คน
หรือ ไม่ น อ้ ยกว่า กึง่ หนึง่ ของจํ า นวนผู ้ถื อหุ ้นทัง้ หมดและต ้องมี หุ ้นนั บ รวมกั น ได ้ไม่น อ้ ยกว่า หนึ่ง ในสามของ
จํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 และแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า
บริษั ทฯ ได ้มอบหมายให ้นางบุญ ทิว า ด่านศมสถิต เลขานุการบริษั ท ทําหน ้าทีจ
่ ดบันทึกและจัดทํา รายงาน
การประชุม และได ้แนะนํ ากรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และทีป
่ รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมชี้ แจงรายละเอียดและตอบข ้อซักถามแก่ทป
่ี ระชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.

นายคุรจ
ุ ต
ิ

นาครทรรพ

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

2.

นายตระกูล

วินจ
ิ นัยภาค

กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

3.

เรืออากาศเอกศิรเิ ดช

จุลเปมะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

พลตํารวจโทถาวร

จันทร์ยม
ิ้

่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย

5.

นายสาธิต

รังคสิร ิ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.

นางสาวปิ ยะธิดา

ประดิษฐบาทุกา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7.

นายสุวท
ิ

คงแสงภักดิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ ยง

8.

นางสาวรัตนา

ตรีพพ
ิ ัฒน์กล
ุ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นายเมฆินทร์

เพ็ชรพลาย

่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย

10.

นายสุนชัย

คํานูณเศรษฐ์

กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

11.

นายประจวบ

อุชชิน

กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

12.

นายรัมย์

เหราบัตย์

กรรมการ

13.

นายพูนสุข

โตชนาการ

กรรมการ และกรรมการทรั พยากรบุ ค คลและกํ าหนด
ค่าตอบแทน

14.

นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ

พจนา

กรรมการ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.

นายทรงภพ

พลจันทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนด
ค่าตอบแทน

ผูบ
้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.

นายพีระวัฒน์

พุม
่ ทอง

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1

2.

เจียจันทร์พงษ์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2

3.

นายเกรียงฤทธิ์
ั
นายวุฒช
ิ ย

ตันกุรานันท์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน

4.

นายสมนึก

จินดาทรัพย์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
ทําหน ้าที่กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

5.

นางสุนี

รัชตมุทธา

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน

6.

นางบุญทิวา

ด่านศมสถิต

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
ทําหน ้าที่เลขานุการบริษัท

7.

นายนิรันดร์

วงษ์ ชา่ งหล่อ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
7

8.

นายประยุทธ

ธงสุวรรณ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่

9.

นายดํารงค์

เขียวชะอุ่ม

รักษาการผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1

10. นายรฦก

สัตยาภรณ์

รักษาการผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2

11. นายสมหมาย

ภูษณชาคร

ผู ้อํานวยการฝ่ ายกํากับและวิเคราะห์บญ
ั ชี

12. นางนิสาลักษณ์

มุ่งพาลชล

ผู ้อํานวยการฝ่ ายประมวลบัญชี

13. นางสาวเรวดี

ศรีคงยศ

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารและวางแผนการเงิน

14. นางสุพัตรา

ทองกาญจน์

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารภาษี

จินดามณีพ ท
ิ ก
ั ษ์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

ผูส
้ อบบ ัญชีท่เี ข้าร่วมประชุม
1.

นายไวโรจน์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
1.

นางสวนีย

เสตเสถียร

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด

หลังจากนั น
้ ประธานฯ ได ้ชี้แจงให ้ที่ประชุมทราบวิธป
ี ฏิบัต ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามข ้อพึงปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษัทฯ ได ้จัดส่งรายละเอียดให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือบอกกล่าว
นัดประชุมแล ้ว โดยวิธล
ี งคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีท่ ี 1 : กรณีทผ
่ี ู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมีผู ้ถือหุ ้น
ทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียง ให ้ยกมือขึน
้ เพือ
่ เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ จะรับบัตร
ลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว และถือว่าผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองทีไ่ ม่ได ้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ
ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติ ทัง้ นี้ วิธก
ี ารดังกล่าวเป็ นวิธป
ี ฏิบต
ั ส
ิ ําหรับการลงคะแนนในเรื่อง
ทีเ่ สนอต่อทีป
่ ระชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว ้นระเบียบวาระที่ 7 ทีเ่ ป็ นการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ซึง่ ประธานฯ
แจ ้งว่าจะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ห ้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู ้ถือหุ ้น
ทุกรายทีเ่ ข ้าประชุม และการออกเสียงทุกกรณีทัง้ ที่ เห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย และงดออกเสีย ง รวมทัง้ ให ้แยกการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
กรณีท ี่ 2 : กรณีทผ
่ี ู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้มาประชุมแทน บริษัทฯ ได ้จัดทําหนั งสือมอบฉั นทะ
เป็ น 3 แบบ ตามทีก
่ รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดขึน
้ ได ้แก่ แบบ ก. เป็ นแบบที่ ผู ้ถือหุ ้นมอบ
่ ู ้ถือหุ ้น
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได ้ตามทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะเห็นสมควรในทีป
่ ระชุม แบบ ข. เป็ นแบบทีผ
กําหนดมาแล ้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรือ
่ งอย่างไรบ ้าง และ แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถ
ใช ้แบบมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าว หรืออาจจะจัดทําแบบมอบฉั นทะขึน
้ เองก็ได ้ตามความเหมาะสม และ
กรมพั ฒนาธุรกิจการค ้าได ้กําหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะได ้ 3 ราย แต่อย่างไรก็ตาม
ิ ธิเข ้าประชุม
ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านัน
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิพจ
ในการลงคะแนนเสียงตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณา
และลงมติแทนได ้ตามทีเ่ ห็นสมควร จะใช ้วิธก
ี ารเดียวกันกับกรณีทผ
่ี ู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองตามทีก
่ ล่าวแล ้ว
ข ้างต ้น
ส่วนหนังสือมอบฉันทะทีผ
่ ู ้มอบฉั นทะได ้แสดงความประสงค์วา่ จะออกเสียงอย่างใดอย่างหนึง่
ไว ้แล ้ว บริษัทฯ ได ้บันทึกการออกเสียงตามนัน
้ ไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์แล ้วในตอนลงทะเบียนและจะใช ้นั บเป็ น
มติท่ป
ี ระชุม
ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้น
ออกเสียงไม่เห็นด ้วยและงดออกเสียงไว ้เป็ นหลักฐานเท่านัน
้ ยกเว ้นระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทัง้ หมดตามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการออกเสียงลงคะแนนนัน
้ ประธานฯ แจ ้งว่า ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย
มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสียง ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะต ้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได ้ สําหรั บมติทป
่ี ระชุมในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม
้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
และออกเสียงลงคะแนน ยกเว ้น ระเบียบวาระที่ 6 ที่ เป็ นการพิจารณาอนุมัตก
ิ ารซือ
บริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํ ากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธ ี Entire Business Transfer (“EBT”) รวมถึง
่ องจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มา
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารมอบอํานาจ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัตบ
ประชุมและมีสท
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(ตามทีไ
่ ด ้มีการแก ้ไขเพิ่มเติม) และตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (2) (ข) และระเบียบวาระที่ 8 ทีเ่ ป็ นการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป
ประชุมและมีสท
่ ระชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ หาชนจํ ากัด พ.ศ.
้ าด
2535 และในกรณีท ม
่ี ค
ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน
้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข
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ในการใช ้ระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการนั บคะแนนเสียงนั น
้ ในขัน
้ แรกบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามจํานวนหุ ้นของผู ้ที่มาลงทะเบียนเข ้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็ น “เห็ นด ้วย” ไว ้ทัง้ หมดก่อน ขัน
้ ต่อไปเมื่อ
มีข ้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉั นทะทีร่ ะบุความประสงค์ของผู ้มอบไว ้ชัดเจน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะนํ าคะแนนเสียง
“ไม่เห็นด ้วย” และ “งดออกเสียง” มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง “เห็นด ้วย” ทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ และขัน
้ สุดท ้ายเมื่อ
มีการลงมติ ในทีป
่ ระชุม จะนํ าคะแนนเสียง “ไม่เห็ นด ้วย” และ “งดออกเสียง” ทีผ
่ ู ้เข ้าประชุมยกมือและส่งบัตร
ลงคะแนนให ้เจ ้าหน ้าที่มาหักออกอีก จนในที่สด
ุ จะได ้คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเ่ ห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย และงดออกเสียง เพื่อประธานฯ จะได ้แจ ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อทีป
่ ระชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป
ประธานฯ แจ ้งว่า ในการประชุมครัง้ นี้บริษัทฯ ได ้เชิญบริษัททีป
่ รึกษากฎหมายเป็ นคนกลางเพือ
่
ทําหน ้าทีด
่ แ
ู ลให ้การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต ้องตามกฎหมายและข ้อบังคับของบริษัทฯ
ิ ธิ
โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได ้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะทีม
่ ส
ี ท
เข ้าร่ วมประชุม องค์ประชุม ผู ้มีส ่วนได ้เสียไม่ ได ้ใช ้สิทธิออกเสียง วิธ ีการลงคะแนนและการนั บคะแนนเสียง
สอดคล ้องตรงกับข ้อบังคับบริษัทฯ และทีป
่ ระธานทีป
่ ระชุมแจ ้ง ตลอดจนดูแลให ้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้น
ทีเ่ ข ้าประชุม และตรวจสอบความถูกต ้องของผลของมติทป
่ ี ระชุมและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
ประธานฯ แจ ้งต่อไปว่า บริษัทฯ ได ้ดําเนินการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรือ
่ งเพือ
่ บรรจุใน
่ บุคคลเพือ
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
่ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน ้า โดยได ้เปิ ดรับการ
เสนอเรือ
่ งระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นเวลารวม 4 เดือน ซึ่ งได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้น
ทราบผ่า นทางระบบข่า วอิเล็ กทรอนิกส์ของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ง ประเทศไทยและประกาศบนเว็บ ไซต์ข อง
บริ ษั ทฯ และเ พื ่อ ใ ห ก
้ ารปฏิ บั ต ิม ี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ นไปเพื อ
่ ประโยชน์ ข องบริ ษั ทฯ อย่ า งแท จ้ ริ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรือ
่ ง ซึง่ ประกอบด ้วยการกําหนด
ิ ธิเสนอเรือ
คุณสมบัตข
ิ องผู ้มีสท
่ ง เรื่องทีจ
่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัตแ
ิ ละลักษณะต ้องห ้าม
้ สุด
ของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางทีใ่ ช ้ในการเสนอเรือ
่ ง ตลอดจนขัน
้ ตอนในการพิจารณา ทัง้ นี้ เมือ
่ สิน
ระยะเวลาทีบ
่ ริษัทฯ ได ้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล ้ว ปรากฏว่า ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพือ
่ เป็ นกรรมการ
หลังจากนั น
้ ประธานฯ ได ้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ ได ้ จัดส่งให ้ผู ้ถือ หุ ้น
ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เป็ นลําดับดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2556
เมือ
่ ว ันที่ 28 มีนาคม 2556

ประธานฯ ขอให ้ผู ้ถื อหุ ้นพิจ ารณารายงานการประชุ มสามั ญ ผู ้ถื อหุ ้น ประจํ า ปี 2556 ที่จั ด
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึง่ มีจํานวน 18 หน ้า ตามรายละเอียดในหน ้าที่ 8 ถึงหน ้าที่ 25 ของหนั งสือ
บอกกล่าวนัดประชุมทีไ่ ด ้ส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที ่ ประชุ มได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิม
่ เติม ซึง่ ไม่ ม ีผ ู ้ใด
ซักถามหรือให ้ข ้อคิดเห็นเพิม
่ เติม หลังจากนั น
้ ประธานฯ จึงได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติ
ของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
่ี ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีมติร บ
ั รองรายงานการประชุ มสาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ ประจํ าปี 2556 ตามทีป
่ ระธานฯ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
เห็ นด้วย

1,107,315,972

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9955

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

49,500

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0045

1,107,365,472

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 2

ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วก ับกิจการของบริษท
ั ฯ ในรอบปี
ทีผ
่ า
่ นมาและกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ได ้นํ า เสนอรายงานผลการดํ า เนิน งานในรอบปี ทีผ
่ ่า นมาและกิจ การทีจ
่ ะกระทํ า
่ วีดท
ต่อไปในภายหน ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อทีป
่ ระชุมโดยใช ้สือ
ิ ศ
ั น์ ซึง่ มีเนือ
้ หาโดยสรุปดังนี้
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1.

การปร ับปรุงแผนกลยุทธ์และโครงสร้างกลุม
่ การลงทุน

ตลอดระยะเวลา 14 ปี นั บ ตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษั ทฯ มีสว่ นสําคัญในการสร ้างความมั่น คง
ด ้านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศด ้วยการยึดมั่นในการสร ้างดุลยภาพของมิตห
ิ ลักแห่งความยัง่ ยืน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล ้อม
ในปี 2556 บริษั ทฯ ได ้กํ าหนดแผนกลยุทธ์ระหว่า งปี 2557 - 2566 โดยมุ่งเน ้นการสร ้าง
่ มั่นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ และบรรลุเป้ าหมาย
มูลค่าเพื่อสร ้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร ้างความเชือ
ั้ าทีม
การเป็ น "บริษท
ั พล ังงานครบวงจรชนนํ
่ ุง
่ เน้นการสร้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก" โดยขยาย
การลงทุนจากธุรกิจผลิต ไฟฟ้ าไปยัง ธุร กิจ พลังงานให ้ครบวงจร ให ้ครอบคลุม ทัง้ ธุร กิจ ต ้นนํ้ า กลางนํ้ า และ
ปลายนํ้ า
ปั จจุบันบริษั ทฯ มีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจํ านวน 6,543 เมกะวัตต์ โดยเป็ น
กําลังการผลิตทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนาจํานวน 1,024 เมกะวัตต์ และมีเป้ าหมายตามแผนธุรกิจทีจ
่ ะ
ขยายกําลังการผลิตเป็ น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566
เพื อ
่ รองรั บ การขยายตั ว ในอนาคตและเพื อ
่ ให ก
้ ารบริ ห ารจั ด การเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได ้ปรับโครงสร ้างการลงทุนเป็ น 4 กลุม
่ โดยมีบริษัทย่อย 3 แห่ง เป็ นแกนหลัก คือ (1)
้ เพลิงหลักทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเชือ
(2) บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํ ากัด ลงทุนโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ (3) บริษัท อาร์เอช
่ แนล คอร์ปอเรชัน
่ จํากัด ลงทุนโครงการในต่างประเทศ และ (4) การลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย
อินเตอร์เนชัน
่ วเนื่อง
เพือ
่ ให ้การดําเนินงานครบวงจรด ้วย
2.

การพ ัฒนาโครงการในประเทศ

ในปี ทีผ
่ ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน ้นทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตรายเล็ก ประเภทสัญญา Firm
่ จํ ากัด ซึง่ เมื่ อต ้นปี 2557
ระบบ Cogeneration ได ้แก่ โครงการของบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน
บริษัทฯ ได ้ขายหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื อยู่ ตามราคาทุนทีช
่ ํา ระแล ้วให ้กับ บริษัทย่อย คือ บริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
จํากัด ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาผู ้รับเหมาระบบสายส่งไฟฟ้ าและท่อส่งไอนํ้ าให ้ลูกค ้าอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันได ้ดําเนินการก่อสร ้างฐานรากงานก่อสร ้างสายส่งไฟฟ้ า 115 kV และก่อสร ้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ส่วนโครงการของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด นั น
้ เมือ
่ เดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ
ได ้ขายหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ ื ออยู ่ ตามราคาทุน ทีช
่ ํา ระแล ้ว ให ้กับ บริ ษัทย่อ ย คือ บริษั ท ผลิต ไฟฟ้ าราชบุรี จํ า กัด
ขณะนีโ้ ครงการอยูร่ ะหว่างการเจรจากับผู ้รับเหมางานออกแบบ จัดหาและก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า
3.

การพ ัฒนาโครงการพล ังงานทดแทน

ปั จจุบน
ั มีโครงการพลังงานทดแทนทีบ
่ ริษัทฯ เข ้าลงทุนและอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ได ้แก่
โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลมเขาค ้อ ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างเตรียมการก่อสร ้างและ
ติดตัง้ กังหันลม โดยมีกาํ หนดการเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ในปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของบริษัท สงขลา
ไบโอ แมส จํ ากัด ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เป็ นโครงการต ้นแบบของการมีสว่ นร่วมเป็ นเจ ้าของโดย
ชุ มชน ขณะนีอ
้ ยู ่ร ะหว่า งการก่อ สร า้ งและพิจ ารณาคั ด เลื อกผู ้รั บ เหมาก่อ สร า้ งระบบส่ง ในปี ที่ผ่ า นมาได ้รั บ
้ ขายเชือ
้ เพลิงแล ้ว และมีกําหนดการเดินเครือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และลงนามสัญญาซือ
่ ง
เชิงพาณิชย์ในปี 2557
4.

การพ ัฒนาโครงการในต่างประเทศ

ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ า
4.1 การลงทุนในประเทศออสเตรเลีย ปั จจุบันมีโรงไฟฟ้ าทีม
่ ส
ี ญ
ระยะยาว 6 แห่ง และมีทต
ี่ ัง้ อยู่ในรั ฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย ใช ้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานลมเป็ น
้ เพลิง กิจการดังกล่าวนั บเป็ นฐานธุรกิจสร ้างรายได ้ให ้บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญและมีแนวโน ้มเติบโตอย่าง
เชือ
ต่อ เนื่อ ง ปั จ จุบัน อยูร่ ะหว่ างการขยายฐานธุร กิจพลัง งานทดแทนด ้วยการลงทุน เพิม
่ ในโครงการพลัง งาน
แสงอาทิตย์ 2 โครงการ กําลังการผลิตติดตัง้ รวม 53 เมกะวัตต์ ในพืน
้ ทีโ่ รงไฟฟ้ าถ่านหิน Collinsville เดิมที่
หยุดการผลิตเมือ
่ เดือนมิถุนายน 2556 คาดว่าจะสามารถพั ฒนาโครงการได ้ในปี 2558 และเดิน เครื่องผลิต
ไฟฟ้ าจําหน่ ายในปี 2560 ในขณะเดียวกันได ้เตรียมการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังงานลมอีก 1 แห่ง ขนาดกําลัง
การผลิต 165 เมกะวัตต์ โดยมีกาํ หนดการก่อสร ้างในปี 2557 และเดินเครือ
่ งผลิตไฟฟ้ าในปี 2559
่ ยู ร่ ะหว่า งก่อ สร า้ งและ
4.2 การลงทุ น ใน สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้ าต่า งๆ ทีอ
พัฒนาใน สปป.ลาว ประกอบด ้วย โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างงาน
ก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า สายส่งและสถานีไฟฟ้ าแรงสูง เหมืองถ่านหิน บ ้านพัก อาคารสํานั กงาน และสิง่ อํานวยความ
สะดวกอืน
่ ๆ และมีความก ้าวหน ้าโดยรวมกว่าร ้อยละ 79 เป็ นไปตามแผนงาน
โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าเซเปี ยน-เซนํ้ าน ้อย ในปี 2556 ได ้รับการอนุมัต ิ
สัญญาสัมปทานจาก Steering Committee National Assembly ของ สปป. ลาว และเมือ
่ เดือนพฤศจิกายน
2556 ได ้ลงนามสัญญาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพั ฒนาโครงการ ได ้แก่ สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงินไทย
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สัญญารับจ ้างเป็ นผู ้ควบคุมงาน (Construction Supervision Service) กับบริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้ าน ้อย
จํากัด และสัญญาจ ้างผู ้รับเหมาช่วงงานดังกล่าว ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า
่ ง
5. ธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งก ับการผลิตไฟฟ้า ประกอบด ้วย การร่วมลงทุนในธุรกิจเดินเครือ
และบํารุงรั กษา โดยมีสัญญาระยะยาวกับโรงไฟฟ้ าราชบุรเี พาเวอร์ โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า-นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้ า
พลังความร ้อนหงสา และธุรกิจการให ้บริการงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซของโรงไฟฟ้ า นอกจากนี้เมือ
่
เดือนกันยายน 2556 ยังมีการลงนามสัญญาให ้บริการจัดหาบุคลากรเข ้าปฏิบัตงิ านเดินเครื่องและบํารุงรั กษา
โรงไฟฟ้ าของโครงการพลังความร ้อนหงสา ระหว่างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํ ากัด กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)
6.

การบริหารการเงิน

ิ ทรั พย์มูล ค่า
ั ฯ ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2556 มีสน
6.1 ฐานะการเงิน ของบริษท
ิ มูลค่า 33,364.39 ล ้านบาท และส่วนของผู ้ถือหุ ้นมูลค่า 55,538.86 ล ้านบาท อัตราส่วน
88,903.25 ล ้านบาท หนี้สน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่ากับ 0.60 เท่า และผลการดําเนินงานปี 2556 มีกาํ ไรจํานวน 6,186.85 ล ้านบาท
หนี้สน
6.2 การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2556
เป็ นเงินจํ านวน 1,595 ล ้านบาท หรือหุ ้นละ 1.10 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลงวดที่ 2 ในเดือนเมษายน 2557 ทัง้ นี้
เงินปั นผลประจําปี เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ทีก
่ ําหนดจ่ายไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไร
ตามงบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ ๆ โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี ทีผ
่ า่ นมา
บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํา่ เสมอ
6.3 นโยบายการบริหารการเงินของบริษท
ั ฯ มุง่ เน ้นความเพียงพอของเงินทุนและการ
บริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทีก
่ ล่าวถึงแล ้วข ้างต ้น รวมทัง้ มีการติดตามและ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให ้ความสําคัญในการบริหารต ้นทุนทางการเงินและรักษาอัตราส่วนทางการเงินให ้อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม
6.4 อ ันด ับเครดิตองค์กร ในปี 2556 บริษัท ทริส เรทติง้ จํากัด ประกาศปรั บอันดับ
เครดิตของบริษัทฯ จากระดับ "AA" เป็ น "AA+" ในขณะทีบ
่ ริษัท Standard & Poors และบริษัท Moody's
Investors Service ประกาศยืนยันอันดับเครดิตของบริษั ทฯ ในระดั บ เดิม ที่ ระดั บ "BBB+" และ "Baa1"
ตามลํ าดั บ ซึ่ง สะท ้อนถึ งความสําเร็จในการเป็ นผู ้นํ าในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ฐานะทางการเงินทีแ
่ ข็งแกร่ง และ
การได ้รับการยอมรับในระดับสากล
ั
่ แวดล้อม ในปี 2556 บริษัทฯ ได ้
7. การดําเนินงานด้านความร ับผิดชอบต่อสงคมและสิ
ง
ดําเนิน “โครงการคนรักษ์ ป่า ป่ ารักชุมชน” ร่วมกับกรมป่ าไม ้ ต่อเนือ
่ งเป็ นปี ที่ 6 และเป็ นปี แรกของการดําเนินโครงการ
ระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) อันประกอบด ้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดป่ าชุมชน ค่ายเยาวชนกล ้ายิ้ม และสัมมนา
เครือข่ายผู ้นํ าชุมชน รวมทัง้ มีโครงการต่อเนือ
่ งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ ในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โครงการเหล่านี้ตอบสนองความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯ ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่จ
ี ะช่วยบรรเทาสภาวะโลกร ้อน
บริษัทฯ มีนโยบายการอยู่รว่ มกันอย่างประสานประโยชน์และยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล ้อม ในทุกพื้นทีท
่ เี่ ข ้าไปดําเนินกิจการ โดยใน สปป. ลาว ได ้จัดให ้มีโครงการ "การศึกษาเสริมท ักษะ
สร้างอาชีพ" ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว และมีวต
ั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับ
อาชีวะศึกษา และรองรับการพั ฒนาประเทศของ สปป.ลาว ส่วนในประเทศออสเตรเลีย ได ้สนั บสนุนกิจกรรมการ
กีฬ าและการเข ้าค่า ยของนั กเรีย นในโรงเรี ยนรอบพืน
้ ทีโ่ รงไฟฟ้ า Collinsville เพือ
่ สร ้างโอกาสการเรีย นรู ้
ประสบการณ์ใหม่ การยอมรับและทัศนคติทด
่ี ข
ี องชุมชนทีม
่ ต
ี อ
่ บริษัทฯ
ุ จากพลังการขับเคลือ
่ นด ้วยความเป็ นมืออาชีพ การ
8. รางว ัลและการประกาศเกียรติคณ
่ วามเป็ นเลิศ ความร่วมมือร่วมใจ และการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผลให ้เกิดความสําเร็ จ
มุ่งมัน
่ สูค
่ มั่นได ้ว่าบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) จะเติบโตต่อไป
ดังทีต
่ ัง้ เป้ าไว ้มาโดยตลอด ทําให ้เชือ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพือ
่ สร ้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น คํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู ้มีสว่ นได ้เสีย
ทุกฝ่ าย ควบคู่กบ
ั การพัฒนาสังคมและดูแลรักษาสิง่ แวดล ้อม
ในปี 2556 บริษัทฯ ได ้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคณ
ุ ที่สําคัญ ได ้แก่ รางวัลการกํากับ
ดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบียน “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 และ Top Quartile กลุ่มบริษั ทจดทะเบียนทีม
่ ีมูลค่า
การตลาดมากกว่า 10,000 ล ้านบาท รางวัลคุณภาพการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 รางวัลบูธ
กิจกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ จากงาน SET in the City 2013 รางวัลรายงานแห่งความยั่งยืน "รางวัลดีเด่น" รางวัลการ
ดําเนินงานด ้านนั กลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม
่ี ม
ี ล
ู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด สูงกว่า 50,000 ล ้านบาท และอาคารสํานั กงานของบริษัทฯ (อาคาร RATCH) ได ้รั บตราสัญลักษณ์
"กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน"
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยหลักได ้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด ้านแรงงานสัมพั นธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให ้มีความรั บผิดชอบต่อสังคม
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อย่างอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการเป็ นองค์กรทีม
่ วี ฒ
ั นธรรมสีเขียว “CSR-DIW Continuous Award 2013” และ
"CSR-DIW Advance Adward Level 4 2013 นอกจากนี้โรงไฟฟ้ าราชบุรี โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้ า
ราชบุรเี พาเวอร์ และโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก เช่น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ต ้า จํากัด โรงไฟฟ้ า
ประดู่เฒ่า โรงไฟฟ้ าเสาเถียร ได ้รั บใบรั บรองมาตรฐานสากลในการจัดการสิง่ แวดล ้อม (ISO 14001) และ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS 18001)
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1. นางจารุรัตน์ แหยงกระโทก ผู ้ถือหุ ้น ขอทราบรายละเอียดเกีย
่ วกับการจัดโครงสร ้างการ
ลงทุนของบริษัทฯ เป็ น 4 กลุม
่ หลัก ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานตามระเบียบวาระที่ 2
ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ จงว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปี ทีผ
ประธานฯ ชีแ
่ ่า นมา การลงทุนส่วนใหญ่ข องบริษั ทฯ
้ 6,543 เมกะวัตต์
เป็ นการลงทุนภายในประเทศ ปั จจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทัง้ สิน
และตามแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 10 ปี ทีป
่ รับปรุงใหม่ได ้มุ่งเน ้นการสร ้างมูลค่ากิจการเพือ
่ สร ้างผลตอบแทนทีด
่ ี
แก่ผู ล
้ งทุน และมีค วามจํ า เป็ นต ้องมุ ง่ เน น
้ การขยายการลงทุ น ไปยั ง ต่า งประเทศมากยิง่ ขึ ้ น โดยกํ า หนด
เป้ าหมายทีจ
่ ะเพิม
่ กําลังการผลิตขึน
้ เป็ น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้เริม
่ ดําเนินการจัด
กลุ่มธุรกิจให ้เป็ นไปตามโครงสร ้างการลงทุนดังกล่าว โดยเมือ
่ ปลายปี 2556 และต ้นปี 2557 ทีผ
่ ่านมา บริษั ทฯ
ได ้ดําเนินการขายหุ ้นทีถ
่ ืออยูใ่ นบริษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํ ากัด (ผู ้ดํา เนินโครงการโรงไฟฟ้ า นวนคร) และ
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํ ากัด (ผู ้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุรเี วอลด์) ให ้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํากัด เรียบร ้อยแล ้ว สําหรับรายละเอียดโครงสร ้างการลงทุนของบริษัทฯ ได ้เปิ ดเผยไว ้ในรายงาน
ประจําปี 2556 แล ้ว
ี้ จงเพิม
กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ช แ
่ เติม ว่า เพือ
่ ให ้การบริห ารจั ดการการลงทุนบรรลุผล
สําเร็ จตามเป้ าหมายทีว่ างไว ้ดังกล่าว จึงได ้มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก และจัดให ้อยู่ภายใต ้
การลงทุนของบริษัทย่อยหลัก ดังนี้
้ เพลิงหลักในประเทศ ประกอบด ้วยโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่และ
(1)
กลุม
่ โรงไฟฟ้ าเชือ
้ เพลิงประเภทฟอสซิล จัดให ้อยูภ
ขนาดเล็กทีใ่ ช ้เชือ
่ ายใต ้การลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
(2)
กลุ่มโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ ประกอบด ้วยโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้
้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า จัดให ้อยูภ
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เป็ นเชือ
่ ายใต ้การ
ลงทุนของบริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํากัด
(3)
กลุ่มโครงการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนใน สปป.ลาว ออสเตรเลีย
กลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชีย-แปซิฟิก เป็ นต ้น จัดให ้อยูภ
่ ายใต ้การลงทุนของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
่ จํากัด
คอร์ปอเรชัน
(4)
กลุ ม
่ ธุ ร กิ จทีเ่ กีย
่ วเนื อ
่ งกั บ การผลิ ตไฟฟ้ า เช่น ธุ ร กิ จเหมือ งถ่ า นหิน ธุ ร กิจ
เดินเครือ
่ งและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์กงั หันแก๊สของโรงไฟฟ้ า ธุรกิจระบบส่ง เป็ นต ้น
ทัง้ นี้ การจัดกลุม
่ ธุรกิจดังกล่าวข ้างต ้นนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพือ
่ จัดกลุม
่ การลงทุน
ให ้สอดคล ้องกับลักษณะธุรกิจแล ้ว ยังทําให ้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการข ้อมูลเป็ นประโยชน์ในการ
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ใ นการบริหารจั ดการองค์ค วามรู ้และประสบการณ์ ทแ
ี่ ตกต่า งกันในแต่ล ะกลุ่ม ธุร กิจ
รวมถึงเป็ นการแลกเปลีย
่ นและหมุนเวียนบุคลากรเพือ
่ เสริมสมรรถนะและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการดําเนิน
กิจการ และการจัดกลุม
่ ธุรกิจดังกล่าวมิได ้มีผลกระทบต่อผลประกอบการในภาพรวมแต่อย่างใด
2. นางสาวศิร ิพร ขัต ตพงษ์ ผู ้รั บ มอบฉั นทะจากผู ้ถื อหุ ้น (สมาคมส่ง เสริมผู ้ลงทุน ไทย)
สอบถามว่า บริษัทฯ ได ้แสดงเจตนารมณ์เข ้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต ้านคอร์รัปชันหรือไม่ และ
หากมีแผนงานทีจ
่ ะเข ้าร่วมภาคีเครือข่ายแล ้ว ปั จจุบน
ั มีความคืบหน ้าในเรือ
่ งดังกล่าวแล ้วอย่างไร
้ จงว่า บริษั ทฯ มีเ จตนารมณ์ ท ี ่ จะเข ้าร่ ว มภาคีเ ครือ ข่า ยดั ง กล่า ว ตาม
ประธานฯ ชีแ
นโยบายเกีย
่ วกับป้ องกัน การทุจ ริต คอร์รั ป ชัน และได ้ปรั บ ปรุ ง ระเบีย บบริ ษัท ฯ ว่ าด ้วย คณะกรรมการบริ ษัท
กํ า หนดหน า้ ทีแ
่ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการฯ ให ้ครอบคลุม เรือ
่ งการป้ องกั น การทุจ ริ ตคอร์รั ป ชัน
รวมทัง้ ได ้จัดให ้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิม
่ ขึน
้ อีก 1 คณะ คือ "คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม"
3. นายชาตรี เจริญเนือง ผู ้ถือหุ ้น แจ ้งว่า จากข ้อมูลในวิดท
ี ัศน์รายงานผลการดําเนินงาน
พบว่า บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซงึ่ ต ้องใช ้เงินลงทุนจํานวนมาก จึงสอบถามถึง
แหล่ง เงิน ทุน ว่า บริษั ทฯ มี เงิน สดคงเหลือ ในกิจ การเพีย งพอแล ้วสํ า หรั บ การลงทุน หรือ จะใช ้เงิน กู ้ หรือ มี
แผนงานทีจ
่ ะเพิม
่ ทุนหรือออก warrant หรือไม่อย่างไร
้ จงว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจํ านวนมาก
ประธานฯ ชีแ
ิ ต่อ ส่วนของผู ้ถื อหุ ้นเท่า กับ 0.60 เท่า ซึง่ ค่อ นข ้างตํ่า
มีอัน ดับ เครดิต องค์กรอยู่ใ นระดับ ดี อัต ราส่ว นหนีส
้ น
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แสดงให ้เห็ นถึงความสามารถในการก่อหนีไ
้ ด ้ในระดับสูง ในส่วนของทุนสํารองก็ได ้มีการจัดสรรเต็มจํ านวน
่ ง
ตามทีก
่ ฎหมายกํ าหนดแล ้ว การพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ปั จจั ยความเสีย
่ ระบวนการจัดหาเงินลงทุนโครงการ ซึง่ จะมา
ต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด ้าน ก่อนตัดสินใจลงทุนและเข ้าสูก
จากแหล่งเงินทุนทัง้ เงินทุนและเงินกู ้ และโดยภาพรวมแล ้วบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางการเงินได ้อย่าง
เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนงานในอนาคต
ี ้ จงเพิม
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ช แ
่ เติม ว่า การลงทุน ขยายกิจ การของบริษั ทฯ มีก าร
วางแผนอย่างสอดคล ้องกับ แผนงานด ้านการเงิน กระแสเงินสดปั จจุบันมีจํานวนค่อนข ้างมาก ประกอบกับ
อั ต ราส่ว นทางการเงิ นดั ง กล่า วแสดงให ้เห็ น ว่า ปั จ จุ บั น บริษั ทฯ ยั ง มีก ารลงทุน ค่อ นข ้างน อ
้ ย และในช่ว ง
ระยะเวลา 4-5 ปี ตอ
่ จากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มค
ี วามจําเป็ นในการระดมทุนแต่อย่างใด
4. นายสมชาย หงษ์ สมาทิพย์ ผู ้ถือหุ ้น ขอทราบว่าบริษัทฯ มีแผนงานขยายโครงการผลิต
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่อย่างไร และขอทราบสาเหตุของความล่าช ้าของโครงการผลิตไฟฟ้ านวนคร
รวมทัง้ ขอทราบว่ารัฐบาล สปป.ลาว มีแผนทีจ
่ ะขยายการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าเพิม
่ เติมหรือไม่อย่างไร
ี ้ จงว่า ปั จ จุ บัน บริ ษัทฯ ยั ง ไม่ม ีพืน
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ช แ
้ ทีส
่ ํ า หรั บ การขยายการ
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพิม
่ เติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการและรอความชัดเจน
้ พลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรอบต่อไป
ของนโยบายการรับซือ
สํา หรั บ โครงการผลิตไฟฟ้ านวนครนั ้ น ปั จจุบันมี ความก ้าวหน า้ ใกล ้เคียงกับแผนงาน
โดยเมือ
่ ปลายปี 2556 โครงการได ้ดําเนินการจัดหาผู ้รั บเหมา EPC และขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการเจรจาสัญญา
เงินกู ้กับสถาบันการเงินผู ้ให ้เงินกู ้ ทีค
่ าดว่าจะแล ้วเสร็ จประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 ซึง่ จะล่าช ้ากว่ากรอบ
เวลาประมาณ 1-2 เดือน แต่อย่างไรก็ตามได ้ดําเนินงานก่อสร ้างพื้นฐานทางด ้านโยธา เช่น การถมดิน การ
ตอกเสาเข็ม เป็ นต ้น คูข
่ นานกันไปด ้วย โดยใช ้เงินทุนจากส่วนของผู ้ถือหุ ้นไปก่อน
กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ แ จ ้งว่า ใน สปป.ลาว ยั งมีศั กยภาพในการพั ฒนาโครงการอีก
จํานวนมาก แต่ลก
ั ษณะการลงทุนไม่ได ้เปิ ดให ้มีการประกวดราคาในพืน
้ ทีโ่ ครงการใด โครงการหนึง่ กลุม
่ ผู ้ลงทุน
ทีส
่ นใจจะเข ้าลงทุนต ้องเข ้าพบหารือกับผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของรั ฐบาล สปป.ลาว เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาความ
เป็ นไปได ้ของการลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีความพยายามแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างเต็มทีแ
่ ละต่อเนื่อง รวมถึง
การแสวงหาพั นธมิตรร่ วมทุน และการเจรจาเพื่อขอสิทธิในการพั ฒนาโครงการ โดยมีบริษัท ราช-ลาว เซอร์ว ส
ิ
จํากัด บริษัทย่อย ทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ใน สปป.ลาว รับภารกิจดังกล่าว
5.

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู ้ถือหุ ้น มีข ้อซักถามดังนี้

(1)
จากข ้อมูลสารจากประธานกรรมการในรายงานประจํ าปี 2556 ระบุว่า บริษัท ฯ
จะแสวงหาโอกาสการลงทุ นในธุร กิจ เกีย
่ วเนือ
่ งกับ การผลิต ไฟฟ้ า ตัง้ แต่ต ้นนํ ้ า จนถึง ปลายนํ ้ า ได ้แก่ ธุร กิจ
้ เพลิง สํา หรั บ การผลิต ไฟฟ้ า ธุร กิจ สายส่ง ไฟฟ้ า ธุร กิจ จํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า เป็ นต ้น ผู ้ถือ หุ ้นจึง
จั ด หาเชือ
สอบถามว่า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้ าทีบ
่ ริษัทฯ จะขยายการลงทุนนั น
้ เป็ นการลงทุนภายในประเทศหรือการลงทุน
ต่างประเทศ และจะดําเนินธุรกิจในลักษณะใด รวมทัง้ บริษัทฯ มีความพร ้อมด ้านบุคลากรหรือไม่
ี ้ จงว่า บริษั ทฯ มีแ ผนงานทีจ
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ช แ
่ ะขยายการลงทุน ไปยั ง ธุร กิจ
ระบบส่ง ในต่า งประเทศ เช่น กั ม พู ช า ฟิ ลิป ปิ นส์ และเมีย นมาร์ โดยใช ้องค์ ความรู ใ้ นกลุม
่ กฟผ. โดยได ้
พิจารณาว่าเป็ นโอกาสในการลงทุนทีจ
่ ะสามารถสร ้างผลตอบแทน ทีด
่ ใี นอนาคต
(2)
จากข ้อมูลผลการดําเนินงานด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในรายงานประจําปี
2556 ระบุว่า ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกิจพลังงานทีร่ ุนแรงมากขึน
้ โดยมีข ้อจํ ากัดจากการขาดแคลน
ทรั พยากรบุคคลทีม
่ ท
ี ักษะและประสบการณ์ในธุรกิจด ้านนีโ้ ดยตรง บริษัทฯ จึงต ้องปรั บการบริหารทรั พยากร
่ วชาญเข ้ามา
บุคคล เพือ
่ สร ้างแรงจูงใจและธํ ารงรั กษาบุคลากรทีม
่ ท
ี ักษะ ประสบการณ์ และความรู ้ความเชีย
ร่วมงานกับบริษัทฯ และได ้ดําเนินการจ ้างทีป
่ รึกษาเข ้ามาทําการสํารวจและพิจารณาเพื่อปรั บปรุงโครงสร ้าง
ค่าตอบแทนให ้อยูใ่ นระดับทีส
่ ามารถแข่งขันได ้ในตลาดแรงงาน ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่า บริษัทฯ ขาดแคลน
บุคลากรในระดับใดบ ้าง และมีข ้อเสนอแนะว่าควรจะเริ่มจากคณะกรรมการของบริษั ทฯ โดยเฉพาะกรรมการอิสระ
ซึง่ ควรสรรหาผู ้ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้ า นอกจากนี้ผู ้ถือหุ ้นขอทราบค่าจ ้างทีป
่ รึกษาในการสํารวจเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร ้างค่าตอบแทนดังกล่าว
ี ้ จงว่า ปั จ จุบัน บริ ษัทฯ ขาดแคลนผู ้บริ หารระดับ กลางและ
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ช แ
ระดับสูง ซึง่ ได ้มีการบริหารจัดการโดยการเตรียมคนทดแทน ทัง้ วิศวกร นั กบัญชี นั กเศรษฐศาสตร์ เพือ
่ เตรียม
ความพร ้อมภายใต ้แผนธุรกิจทีป
่ รั บปรุงใหม่ ซึง่ การลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง้ ธุร กิจผลิตไฟฟ้ าและธุรกิจ ที่
เกีย
่ วเนื่อ ง บริษั ทฯ จะพิจารณาลงทุน ในลักษณะ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ทม
ี่ ีอํานาจควบคุมและรั บผิดชอบการบริหาร
โครงการ และเมือ
่ โครงการแล ้วเสร็ จ จะรั บผิดชอบการดํา เนิ นธุร กิจ แต่ละโครงการจะใช ้เวลาในการพั ฒ นา
ประมาณ 3-5 ปี ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ขนาดและลักษณะของแต่ละโครงการ
่ วชาญในการให ้คํ าปรึกษาด ้าน
บริษั ทฯ ได ้จ ้างบริษั ททีป
่ รึกษา Hay Group ซึง่ เชีย
ทรั พยากรบุคคล เข ้ามาศึกษาสํารวจและให ้ข ้อเสนอแนะเกีย
่ วกับการปรับโครงสร ้างค่าตอบแทนทีส
่ ามารถแข่งขัน
ได ้ โดยมีค ่าจ ้างที่ปรึกษาเป็ นเงินประมาณ 800,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการนํ าเสนอข ้อมูลเพื่อฝ่ ายบริหาร
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พิจารณา โดยทั่วไปส่วนใหญ่ค่าตอบแทนในระดับตํ าแหน่ งต่างๆ ของบริษั ทฯ อยู่ในเกณฑ์เฉลีย
่ ของภาคธุรกิจ
เดียวกัน มีสว่ นน ้อยทีต
่ ํา่ กว่าเกณฑ์เฉลีย
่ ซึง่ จะต ้องพิจารณาปรับปรุงเพือ
่ สร ้างแรงจูงใจต่อไป ปั จจุบันบริษัทฯ
มีพนั กงานประมาณ 170 คน ในจํานวนดังกล่าวพบว่า มีจํานวนประมาณ 20 คนที่มค
ี า่ ตอบแทนตํา่ กว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม และคาดว่าในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนจะใช ้เงินหลักแสนบาทเท่านัน
้
้ จงเพิม
ประธานฯ ชีแ
่ เติมว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นกรรมการผู ้แทนของ
ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ท ถื
ี่ อหุ ้นร ้อยละ 45 (กฟผ.) จํานวน 7 คน และเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 8 คน มีความหลากหลายทาง
คุณวุฒ ิ กล่าวคือ มีคุณวุฒ ด
ิ ้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ าและอื่นๆ) 7 คน เศรษฐศาสตร์และบัญชี 3 คน
รัฐศาสตร์ 1 คน นิตศ
ิ าสตร์ 2 คน วิทยาศาสตร์ธรณีวท
ิ ยา 1 คน และบริหารธุรกิจ 1 คน นอกจากนีก
้ รรมการบริษัทฯ
ยังประกอบด ้วยผู ้ที่มป
ี ระสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศด ้วย ซึง่ จากองค์ประกอบดังกล่าวนั บว่ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
(3)
ค่าตัดจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระบุว่า ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถได ้รั บการอนุ มั ต ใิ ห ้ต่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวง
วางแผนและการลงทุนของ สปป.ลาว เพือ
่ พัฒนาโครงการอันเป็ นผลมาจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการพัฒนา
พลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได ้ยกเลิกสัญญาสัมปทานหรือ
ระงับการพั ฒนาโครงการเลย และขอทราบรายละเอียดของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน รายการค่าพั ฒนาโครงการ
นํ้ างึม 3 จํานวนประมาณ 139 ล ้านบาท
้ จงว่า การลงทุนโครงการนํ้ างึม 3 เป็ นโครงการทีม
ประธานฯ ชีแ
่ ผ
ี ู ้ลงทุนต่างชาติร่วมทุนด ้วย
มีปัญหาในการเจรจาที่ไม่ได ้ข ้อยุตภ
ิ ายในกรอบเวลาทีก
่ ําหนดในข ้อตกลงกับรัฐบาล สปป.ลาว ค่าใช ้จ่ายที่เกิดขึ้น
่ งทีผ
เป็ นค่าพั ฒนาโครงการถือ เป็ นความเสีย
่ ู ้ลงทุนแต่ละฝ่ ายจะรั บผิด ชอบซึง่ เป็ นแนวปฏิบัตโิ ดยปกติทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละความพยายามทีจ
่ ะแสวงหาโอกาสลงทุน โดยหากรัฐบาล สปป.ลาว พิจารณาให ้มีการ
ลงทุนโครงการอีก บริษัทฯ ก็จะยื่นข ้อเสนอเข ้าร่วมลงทุนใหม่ตอ
่ ไป
นายวุฒช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า การพั ฒนาโครงการ
นํ้ างึม 3 ทีผ
่ ่านมาอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ ค่าใช ้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น การก่อสร ้าง
หน ้า Site งาน และค่าจ ้างทีป
่ รึกษา เป็ นต ้น ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้รับรู ้ขาดทุนจากการด ้อยค่าของสินทรัพย์โครงการ
ดังกล่าว ในค่าใช ้จ่ายในการบริหารสําหรับ ปี 2556 เป็ นจํานวน 315 ล ้านบาท
(4)
ในการลงทุน ใน สปป.ลาว และประเทศออสเตรเลี ย บริษั ทฯ มี ความเห็ น ว่า
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) เป็ นคูแ
่ ข่งขันหรือพันธมิตรร่วมทุน
ประธานฯ แจ ้งว่ า บริษั ท ผลิต ไฟฟ้ า จํ ากัด (มหาชน) เป็ นบริษัท ในเครือ บริษัท หนึ่ง
ของผู ้ถือใหญ่ (กฟผ.) ในการลงทุนโครงการใดๆ ทัง้ โครงการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู ้ร่วมทุน
บริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เป็ นหลัก โดยเฉพาะการสร ้างมูลค่ากิจการตามแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
6.

นายอรุณ นิรมลภารดี ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

(1)
จากงบการเงินรวม แสดงรายได ้จากการขายไฟฟ้ าลดลงประมาณ 4,000 ล ้าน
บาท โดยปี 2556 มีจํานวนประมาณ 47,963 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มจ
ี ํ านวนประมาณ 51,829 ล ้าน
้ นํ้ า มัน เชือ
้ เพลิง ปี 2556 มีจํานวนประมาณ 989 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2555 ทีม
บาท และการซือ
่ ีจํ านวน
ประมาณ 3,094 ล ้านบาท ผู ้ถือหุ ้นจึงขอทราบสาเหตุทท
่ี าํ ให ้รายได ้จากการขายไฟฟ้ าลดลงดังกล่าว
ั ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า รายได ้ของบริษัท
นายวุฒช
ิ ย
ฯ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าความพร ้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ า (Availability Payment หรือ AP) และค่าพลังงาน
ไฟฟ้ า (Energy Payment หรือ EP) ดัง นั น
้ แม ้โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทฯ ไม่ไ ด ้รั บ คํ า สัง่ ให ้เดิน เครือ
่ งจ่า ย
้ ขายไฟฟ้ า ในปี 2556 มีคําสัง่ เดินเครือ
กระแสไฟฟ้ า แต่บริษัทฯ ยังคงมีรายได ้จากค่า AP ตามสัญญาซือ
่ งจ่าย
้ เพลิงน ้อยลง ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กระแสไฟฟ้ าน ้อย ทําให ้ค่าเชือ
(2)
งบการเงิ นรวมแสดงรายการค่า ตอบแทนผู ้บริห ารสํ า คัญ ปี 2556 มีจํ า นวน
ประมาณ 174 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2555 ทีม
่ ีจํ า นวนประมาณ 224 ล ้านบาท ผู ถ้ ือ หุ น
้ จึง สอบถามว่ า
ค่าตอบแทนผู ้บริหารสําคัญทีล
่ ดลงดัง กล่าวเป็ นอาการ "สมองไหล" และทําให ้บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากร
หรือไม่อย่างไร
ั ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2556 มีผู ้บริหาร
นายวุฒช
ิ ย
เกษี ยณอายุ ประกอบกับมีการใช ้บุคลากรทีเ่ ป็ นคนไทยแทนชาวต่างชาติในโครงการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
จึงทําให ้ค่าตอบแทนผู ้บริหารสําคัญลดลงดังกล่าว
้ แก่กจ
(3)
งบการเงินรวมแสดงเงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
ิ การทีค
่ วบคุมร่วมกัน คือ บริษัท
ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ ้ า น อ้ ย จํ า กั ด โดยบัน ทึก เป็ นลูก หนีใ้ นปี 2555 จํ า นวนประมาณ 100 ล ้านบาท อัต รา
ดอกเบีย
้ ร ้อยละ 7 ต่อ ปี แต่ใ นปี 2556 ได ้มีก ารโอนค่า ใช ้จ่ า ยดั ง กล่า วเป็ นเงิน ลงทุน ของกิจ การทีค
่ วบคุม

14

ร่วมกัน ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่า บริษัทฯ ใช ้หลักการเดียวกันนี้ คือการให ้เงินกู ้แล ้วแปลงหนี้เป็ นทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกันโดยทัว่ ไปหรือไม่
ั ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2556
นายวุฒช
ิ ย
บริ ษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ ้ า น อ้ ย จํ า กัด ซึง่ เป็ นกิจ การทีค
่ วบคุม ร่ ว มกัน มี มติอ นุ มั ต เิ พิม
่ ทุน โดยการโอน
้ และดอกเบีย
ค่า ใช ้จ่า ยในการพั ฒ นา เงิน กู ้ยื มระยะสัน
้ ค ้างจ่า ย เป็ นเงิน ลงทุน ของกิจ การทีค
่ วบคุม ร่ ว มกั น
ดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละผู ้ถือ หุ ้น และเป็ นการปฏิบัตโิ ดยทัว่ ไปของการบริหารเงินลงทุนใน
กิจการทีค
่ วบคุมร่ วมกัน ซึง่ ในแต่ ละโครงการจะมี กรอบการพิจ ารณาตามสัดส่วนเงินกู ้ต่อส่วนทุ น และมี การ
แปลงเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้นไปเป็ นเงินทุน
(4)
การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นทีเ่ ดิมของโรงไฟฟ้ า
Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่า งการพั ฒ นาโครงการ และจะเริ ่ มก่ อสร ้างในปี 2558
ผู ้ถื อหุ ้นจึง สอบถามว่า โครงการจะแล ้วเสร็ จ เมื ่ อใด และผ่า นขัน
้ ตอนการศึก ษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมแล ้ว
หรือไม่อย่างไร
ี ้ จงว่ า โครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ตย์
กรรมการผู จ้ ั ด การใหญ่ ช แ
ดังกล่าวได ้รั บใบอนุ ญาตพัฒนาโครงการ (Development Agreement) แล ้วเมือ
่ ปลายปี 2556 ปั จจุบันอยู่
ระหว่างการคัดเลือกผู ้รั บเหมา EPC คาดว่าจะเจรจาสัญญาเงินกู ้แล ้วเสร็ จภายในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2557
และเริ่มงานก่อสร ้างประมาณปลายปี 2557 หรือต ้นปี 2558 โดยบริษัทฯ พยายามทีจ
่ ะเร่งรัดการดําเนินงานให ้เร็วขึน
้
(5)
ผู ้ถือหุ ้นขอทราบว่า การขาดทุนจากการด ้อยค่าของสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 จํ านวนปะมาณ 315 ล ้านบาท ทีไ่ ด ้ถูกรับรู ้ในค่าใช ้จ่ายในการบริหารสําหรั บปี 2556 แล ้วนั น
้
เป็ นจํานวนขาดทุนทีแ
่ น่นอนแล ้ว และจะมีคา่ ใช ้จ่ายในปี ตอ
่ ไปอีกหรือไม่
ั ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชี้ แจงว่า จํานวนเงินขาดทุน
นายวุฒช
ิ ย
จากการด ้อยค่า ของสิน ทรั พ ย์ โครงการจํ านวน 315 ล ้านบาทดัง กล่ าว เป็ นตัว เลขประมาณการ ซึง่ จะมี การ
เปลีย
่ นแปลงไม่มากนัก
7. นายบวรศั ก ดิ์ วั ฒ นศั ก ดิ์ชัย ผู ้ถือ หุ ้น สอบถามความก ้าวหน า้ ของโครงการก่อ สร า้ ง
โรงไฟฟ้ าพลัง ความร ้อนหงสา ซึง่ จากวิด ท
ี ัศ น์ร ะบุว่ามีความก ้าวหน า้ โดยรวมประมาณร ้อยละ 79 นั น
้ ยั งคง
เป็ นไปตามแผนงานหรือไม่ Phase แรกของโครงการจะแล ้วเสร็ จเมือ
่ ใด และงานเปิ ดหน ้าเหมืองเพือ
่ ป้ อน
้ เพลิงให ้โรงไฟฟ้ าดําเนินการได ้ทันเวลาหรือไม่
เชือ
ี ้ จงว่า ขณะนี ผ
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ช แ
้ ู ้รั บ เหมาเริม
่ งานทดสอบอุป กรณ์ ห ลั ก ของ
โรงไฟฟ้ าแล ้ว และมีกําหนดทดสอบการเดินเครือ
่ งประมาณปลายปี 2557 และต ้นปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง ความร อ้ นหงสาประกอบด ้วยโรงไฟฟ้ า 3 หน่ ว ย หน่ ว ยที่ 1 มีกํ า หนดเดิน เครื่อ งเชิง พาณิ ช ย์ใ นเดือ น
มิถุน ายน 2558 หน่ ว ยที่ 2 มีกํ า หนดเดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์อ ก
ี 4 เดือ นถั ด จากหน่ วยที่ 1 และหน่ ว ยที่ 3 มี
กํ า หนดเดิน เครื่อ งเชิง พาณิ ช ย์อ ีก 4 เดือ นถั ด จากหน่ ว ยที่ 2 ตามลํ า ดั บ ขณะนี ้ง านก่อ สร ้างโรงไฟฟ้ าและ
งานเปิ ดหน ้าเหมืองยังอยูใ่ นกรอบเวลาตามแผนงานโดยรวม
8.

นายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผู ้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

(1)
ในการร่วมทุนพั ฒนาโครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา กับบริษัท
บ ้านปู จํ ากัด (มหาชน) นั น
้ บริษัทฯ ได ้รั บผลกระทบจากการฟ้ องร ้องของผู ้ถือหุ ้นเดิมของโครงการดังกล่าว
คือ กลุม
่ บริษัท งานทวี จํากัด หรือไม่อย่างไร
้ จงว่า ในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัท บ ้านปู จํากัด (มหาชน) ลงทุน
ประธานฯ ชีแ
ในสัดส่วนร ้อยละ 40 เท่ากัน และรั ฐบาล สปป.ลาว ลงทุนในสัดส่วน ร ้อยละ 20 การฟ้ องร ้องของกลุ่มบริษัท
งานทวี จํ ากัด ไม่ม ผ
ี ลกระทบต่อบริษั ทฯ เนื่องจากเป็ นการฟ้ องร ้องรั ฐบาล สปป.ลาว และบริษั ท บ ้านปู จํ ากั ด
(มหาชน) อีกทัง้ บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนในโครงการอย่างถูกต ้องตามสัญญาสัมปทานใหม่ทร่ี ัฐบาล สปป.ลาว อนุมัต ิ
ให ้แก่โครงการ และการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนงาน ทีจ
่ ะเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้ าหน่วยที่ 1 ในเดือนมิถน
ุ ายน 2558
้ ไฟฟ้ าจากโครงการในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว
(2)
ในการรั บ ซือ
ั ญารับซือ
้ ไฟฟ้ าอย่างไร มีคา่ Tariff ช่วง Off Peak และ Peak อย่างไร และมี Adder หรือไม่
มีสญ
้ จงว่า การขายไฟฟ้ าจากโครงการใน สปป.ลาว เข ้ามาในประเทศไทยมีสญ
ั ญา
ประธานฯ ชีแ
้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. โดยมีการเจรจาตกลงค่าไฟฟ้ าทีจ
้ ขายตามราคาทีเ่ หมาะสม และไม่มค
ซือ
่ ะซือ
ี ่า Adder
เนือ
่ งจากไม่ใช่พลังงานทดแทน
นายพีระวัฒน์ พุม
่ ทอง รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าไฟฟ้ า
้ื ขายอยูร่ ะหว่าง
จากโครงการใน สปป.ลาว มีลก
ั ษณะเป็ น Flat Rate (ไม่ม ี Off Peak หรือ Peak) มีคา่ ไฟฟ้ าทีซ
่ อ
6-7 เซ็นต์ตอ
่ หน่วย หรือประมาณ 2.20-2.25 บาทต่อหน่วย

15

9. นางสาววนิดา ตันติสน
ุ ทร ผู ้ถือหุ ้น สอบถามถึงมาตรการทีบ
่ ริษัทฯ จะนํ ามาใช ้เพือ
่ ป้ องกัน
ไม่ให ้เกิดความสูญเสียเช่นเดียวกับกรณีทเ่ี กิดขึน
้ จากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายของรั ฐบาล สปป.ลาว ซึง่ บริษัทฯ
ได ้รับรู ้ขาดทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 เป็ นจํานวนประมาณ 315 ล ้านบาทในปั จจุบน
ั
ี้ จงว่าโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 เป็ นโครงการขนาดใหญ่
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ชแ
้อน
มีความซับซ
และโครงการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ใช่ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของโครงการ การตัดสินใจในภาพรวมของ
โครงการ ผู ้ลงทุน พิ จารณาอย่า งระมั ด ระวั ง และรอบด ้าน และต่อ มารั ฐ บาล สปป.ลาว ได ้ยกเลิก สัม ปทาน
เนื่องจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายลงทุน สําหรั บการลงทุนในอนาคตนั น
้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนทีจ
่ ะต ้อง
เตรียมความพร ้อมในการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบและจัดหาแหล่งเงินทุนให ้ทันกรอบเวลาทีร่ ั ฐบาลของ
ประเทศทีไ่ ปลงทุนนัน
้ ๆ กําหนด
หลัง จากนั น
้ ประธานฯ แจ ้งว่าในระเบีย บวาระนีไ
้ ม่มก
ี ารลงคะแนนเสียงเนื่อ งจากเป็ นเรื่อ ง
เสนอทีป
่ ระชุมเพือ
่ รับทราบ
มติทป
่ี ระชุม
ทีป
่ ระชุมมีมติร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วก ับกิจการของบริษท
ั ฯ
ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมาและกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน้า ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชีกําไรขาดทุนประจําปี
สิ้ นสุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2556

้ สุด ณ วันที่
ประธานฯ แจ ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สิน
31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งได ้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายไวโรจน์ จินดามณี
พิทก
ั ษ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ได ้ให ้ความเห็นชอบแล ้ว ตามทีป
่ รากฏในรายงานประจําปี 2556 ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้น
พร ้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ กรรมการ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1. นายบุญรืน
่ จางบัว ผู ้ถือหุ ้น มีข ้อสังเกตจากข ้อมูลตามรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ิ ทรัพย์ แสดงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็ นจํานวนประมาณ 7,907 ล ้านบาท
การวิเคราะห์สน
หรือลดลงร ้อยละ 8.17 และหนี้ สินปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็ นจํานวนประมาณ 9,714 ล ้านบาท หรือลดลง
ิ ดังกล่าวจะมีผลดีต่อผู ้ถือหุ ้นหรือไม่
ร ้อยละ 22.55 ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่า การลดลงของสินทรั พย์และหนี้สน
อย่างไร
้ จงว่า สาเหตุหลักทีท
นายวุฒช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
่ ําให ้
สินทรัพย์ลดลงเนือ
่ งจากในปี 2556 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด มีรายการขายสัญญาการชําระเงิน
เป็ นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) ทีไ
่ ด ้รับมาจากการขายโรงไฟฟ้ า Loy Yang A ให ้แก่ผู ้รับโอน
ิ ลดลงด ้วย สําหรับผลกระทบต่อ
ในประเทศออสเตรเลีย และนํ าเงินสด ทีไ่ ด ้รับมาไปชําระคืนเจ ้าหนี้ ทําให ้หนีส
้ น
ผู ้ถือหุ ้นนัน
้ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาจากส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ พิ่มขึน
้ อย่างต่อเนื่องทุกปี
2.

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

(1)
จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
จุดอ่อนหรือข ้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ซึง่ สอดคล ้องกับการประเมินของผู ้สอบบัญชีนัน
้ ผู ้ถือหุ ้นมีข ้อสังเกต
ว่ามุมมองในการพิจารณาสิง่ ทีเ่ ป็ นสาระสําคัญของผู ้ถือหุ ้นและคณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความแตกต่างกัน
ซึง่ อาจทํ า ให ้การสอบทานยัง ไม่ครอบคลุม เพี ยงพอ จึง ขอทราบตัว อย่างจุด อ่ อนหรือ ข ้อบกพร่อ งทีไ่ ม่เ ป็ น
สาระสําคัญซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ตรวจสอบพบในปี ทผ
่ี า่ นมา
เรืออากาศเอกศิรเิ ดช จุลเปมะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการทํ างานร่ วมกั บผู ้สอบบัญชี คือ บริษั ท เคพีเอ็ มจี ภู ม ไิ ชย สอบบัญชี จํ ากั ด ซึง่ เป็ นผู ้ตรวจสอบ
ภายนอกทีม
่ ค
ี วามเป็ นอิสระ และฝ่ ายตรวจสอบภายในซึง่ มิได ้ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ฝ่ ายบริหาร แต่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตรวจสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบภายใน คือ ด ้านการเงิน (Financial Audit)
ด ้านการปฏิบต
ั งิ าน (Operational Audit) และด ้านการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ข ้อบังคับ กฎระเบียบ และและข ้อกําหนด
ที่เกี่ยวข ้อง (Compliance Audit) ทัง้ นี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผู ้สอบบัญชี
และฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวม 6 ครั ง้ โดยในการประชุ มครั ง้ สุ ดท ้ายเป็ นการประชุ มระหว่า งคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารเข ้าร่วมประชุมด ้วย เพื่อเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ตรวจสอบภายนอกให ้ความเห็น
ได ้อย่างอิสระ
ตัวอย่างของข ้อบกพร่องทีไ่ ม่เป็ นสาระสําคัญทีไ่ ด ้ตรวจสอบพบและแจ ้งให ้มีการ
แก ้ไขแล ้ว ได ้แก่ การตรวจสอบด ้านการปฏิบต
ั งิ าน เช่น ตามกฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดให ้ต ้องมีบค
ุ ลากรลาว
จํานวนหนึง่ ร่วมทํางานในโครงการด ้วย และจากการเข ้าตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน ก็ได ้มีข ้อแนะนํ าในการให ้ความรู ้
เพือ
่ พั ฒนาบุคลากรเหล่านั น
้ ให ้สามารถปฏิบัต งิ านได ้มาตรฐานตามความต ้องการของบริษั ทฯ เพือ
่ ให ้มั่นใจในผล
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การปฏิบัต งิ านที่ด ี และการตรวจสอบด ้านความสอดคล ้องกั บกฎหมายในประเทศที่ไปลงทุน เช่น การจั ดให ้มี
่ จํ ากัด
บุคลากรทีม
่ ภ
ี ูมล
ิ ําเนาในประเทศออสเตรเลีย เป็ นกรรมการของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน
อย่างน ้อย 2 คน เพื่อให ้เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
้ จงเพิม
ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ
่ เติม ว่า การทําหน ้าทีข
่ องคณะกรรมการ
ํ
ตรวจสอบได ้ยึดหลักการทีส
่ าคัญในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ได ้แก่ การปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความระมัดระวัง (Duty of
่ สัตย์สจ
Care) การปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความซือ
ุ ริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข ้อบังคับ มติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น และข ้อกําหนดต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและบังคับใช ้ (Duty of Obidience) และการ
เปิ ดเผยข ้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
(2)
ตามทีบ
่ ริษั ท ราช-ลาว เซอร์ว ส
ิ จํ า กั ด ได ้ทํา สัญ ญาให ้บริก ารจัด หาบุค ลากร
เข ้าปฏิบัตงิ านเดินเครื่องและบํารุงรั กษากับ กฟผ. โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรตามจํ านวนและคุณสมบัตท
ิ ก
ี่ ําหนดในสัญญาเพื่อเข ้าปฏิบัตงิ านเดินเครื่องและบํารุงรั กษาโรงไฟฟ้ า
พลังความร ้อนหงสาใน สปป.ลาว นั น
้ ผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่า กฟผ. ซึง่ รับผิดชอบงานเดินเครือ
่ งและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้ าดังกล่าวได ้ว่าจ ้างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํากัด ดําเนินการสรรหาบุคลากรลาวเข ้าปฏิบัตงิ านโดย
ไม่มบ
ี ค
ุ ลากรของ กฟผ. เข ้าร่วมปฏิบต
ั งิ านด ้วยใช่หรือไม่
้ จงว่ า กฟผ. เป็ นผู ร้ ั บ เหมางานเดิน เครื อ
กรรมการผู จ้ ั ด การใหญ่ ช ีแ
่ งและ
บํารุงรั กษาโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา และตามเงือ
่ นไขการลงทุนใน สปป.ลาว ในการเดินเครื่องจะต ้องมี
บุคลากรลาวร่วมทํางานด ้วย แต่ กฟผ. ไม่มห
ี น่วยงานใน สปป.ลาว ทีจ
่ ะดําเนินงานสรรหาบุคลากรลาวดังกล่าว
จึงได ้ว่าจ ้างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีจ
่ ด
ั ตัง้ ใน สปป.ลาว ให ้ดําเนินการแทน
(3)
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์อายุของลูกหนีก
้ ารค ้า แสดงยอด
ลูกหนี้การค ้าที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระเพิม
่ ขึน
้ เป็ นจํานวนประมาณ 4,500 ล ้านบาท จากจํานวนประมาณ 3,801 ล ้านบาท
ในปี 2555 เป็ นจํ านวนประมาณ 8,301 ล ้านบาทในปี 2556 และจากรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน การวิเคราะห์
สินทรัพย์ ระบุวา่ ลูกหนีค
้ า่ ขายไฟของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด เพิม
่ ขึน
้ จํานวนประมาณ 4,506 ล ้านบาท
เป็ นผลมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษั ทฯ บันทึกรายการลูกหนี้คา่ ขายไฟ 2 งวด คือ เดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม 2556 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บันทึกลูกหนี้คา่ ขายไฟของเดือนธันวาคม 2555 เพียง
งวดเดียวเท่านัน
้ ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่าจากข ้อมูลดังกล่าวแสดงว่าบริษัทฯ ไม่ได ้บันทึกลูกหนีค
้ า่ ขายไฟงวดทีส
่ อง
ในปี 2555 ใช่หรือไม่ และนอกจากนีผ
้ ู ้ถือหุ ้นสอบถามรายละเอียดของลูกหนีก
้ ารค ้าทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 12 เดือน ซึ่งมี
การค ้างชําระค่อนข ้างนาน และในปี 2556 แสดงจํานวนไว ้เป็ นเงินประมาณ 21 ล ้านบาท
้ จงว่ า บริษั ทฯ
นายวุฒ ิชั ย ตั นกุ รานั นท์ รองกรรมการผู ้จั ดการใหญ่ การเงิน ชีแ
้ ปี 2555 มีการชําระเงิน 1 งวด จึงบันทึก
บันทึกลูกหนี้คา่ ขายไฟตามการชําระเงินของ กฟผ. (ผู ้ซื้ อไฟ) โดย ณ สิน
้ ปี 2556 มีการชําระเงิน 2 งวด จึงบันทึกรายการลูกหนี้คา่ ขายไฟ 2 งวด
รายการลูกหนีค
้ า่ ขายไฟ 1 งวด และ ณ สิน
ตามรายละเอียดทีแ
่ สดงในงบการเงินดังกล่าว และสําหรับลูกหนีก
้ ารค ้าทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 12 เดือน ซึง่ มีรายการค ้าง
ชํ าระจํ านวนประมาณ 21 ล ้านบาทนั ้น เป็ นลู กหนี้ ค่าขายไฟของบริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุ รี จํ ากั ด ที่ค ้างชํ าระ
เนื่องจากอยูร่ ะหว่างการเจรจาข ้อยุตริ ่วมกันเกีย
่ วกับค่าปรั บทางเทคนิคบางรายการ ซึง่ เมื่ อต ้นปี 2557 ทีผ
่ ่านมา
ได ้ข ้อยุตริ ว่ มกันแล ้ว
(4)
ตามทีร่ ะบุว่าโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 ไม่สามารถได ้รับการอนุมัตใิ ห ้
ต่อสัญญาสัมปทานอันเป็ นผลมาจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว นั น
้
ผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได ้ยกเลิกและระงับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 3 เลย
หรือไม่อย่างไร และขอทราบว่ามีเ งินค่า พัฒนาโครงการทีค
่ งเหลือในบัญชีจํา นวนเท่าใด แบ่ง เป็ นสินทรัพ ย์
ิ ทรัพย์ทม
ไม่หมุนเวียนเท่าใด เนือ
่ งจากหากเป็ นกรณียกเลิกโครงการ จะได ้พิจารณาว่ามีสน
ี่ ต
ี ัวตนจํานวนเท่าใด
ทีจ
่ ะโอนมาเป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป
้ จงว่ า ปั จจุ บั น รั ฐ บาล สปป.ลาว ได ย้ กเลิก สั ญ ญาสั ม ปทาน
ประธานฯ ชีแ
โครงการแล ้ว และในอนาคตหากมีการเปิ ดให ้มีการเสนอการพั ฒนาโครงการอีก บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเพื่อเข ้าร่วม
ในการลงทุนตามสัญญาสัมปทานใหม่เพือ
่ สร ้างโอกาสในการลงทุนเพิม
่ มูลค่ากิจการ
้ จงเพิ่ม เติม ว่า
นายวุ ฒช
ิ ัย ตันกุร านั น ท์ รองกรรมการผู ้จัด การใหญ่ก ารเงิน ชีแ
เนื่องจากโครงการนํ้ างึม 3 อยูใ่ นช่วงพัฒนาโครงการ สินทรัพย์ของโครงการจึงเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3. นางสาวศิร ิพร ขัต ตพงษ์ ผู ้รั บมอบฉั น ทะจากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมส่ง เสริ มผู ้ลงทุนไทย)
สอบถามเกีย
่ วกับงบกระแสเงินสด งบเฉพาะกิจการ ดังนี้
(1)
ขอทราบสาเหตุของรายการลูกหนี้อน
ื่ ทีเ่ พิ่มขึน
้ จากจํ านวนประมาณ 23 ล ้านบาท
ในปี 2555 เป็ นจํานวนประมาณ 49 ล ้านบาท ในปี 2556
ั ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
้ จงว่า ลูกหนี้อน
นายวุฒช
ิ ย
ื่
เป็ นลูกหนี้ทเี่ กิด จากกิจ กรรมทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น ลูกหนีท
้ เี ่ กิด จากการให ้บริก ารอาคารสํานั กงาน ลูก หนี้
ดอกเบีย
้ ค ้างรั บ ลูกหนีค
้ า่ พัฒนาโครงการ เป็ นต ้น ซึง่ จํ านวนเงินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ดังกล่าวไม่มส
ี าระสําคัญทีจ
่ ะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
17

(2)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน แสดงรายการรับเงินปั นผลปี 2556 เป็ นจํานวน
ประมาณ 5,183 ล ้านบาท ซึง่ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบทีม
่ าของรายการดังกล่าวประกอบด ้วยเงิน
ปั นผลรับจากบริษัทย่อยจํานวนประมาณ 5,083 ล ้านบาท และเงินปั นผลรับจากกิจการทีค
่ วบคุมร่วมกันจํานวน
ประมาณ 100 ล ้านบาท แต่รายการรั บเงินปั นผลปี 2555 ทีแ
่ สดงไว ้ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
จํานวนประมาณ 7,494 ล ้านบาท นัน
้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบรายการเงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
จํานวนประมาณ 4,936 ล ้านบาท และเงินปั นผลรั บจากกิจการทีค
่ วบคุมร่วมกันจํานวนประมาณ 16 ล ้านบาท
ซึง่ รวมกั น แล ้วไม่ ต รงกับ จํ า นวนที ่ แสดงไว ้จํ า นวนประมาณ 7,494 ล ้านบาทดัง กล่า ว ผู ้ถือ หุ ้นจึง ขอทราบ
รายละเอียดของรายการดังกล่าว
ั ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
้ จงว่า บริษัทย่อย
นายวุฒช
ิ ย
มีการปรับปรุงตัวเลขงบการเงินในปี 2555 จึงทําให ้รายการรับเงินปั นผลปี 2555 มีจํานวน 7,494 ล ้านบาท ดังกล่าว
(3)
ขอทราบสาเหตุทท
ี่ ําให ้รายได ้รวมลดลงจากประมาณ 59,213 ล ้านบาท ในปี
2555 เป็ นประมาณ 53,493 ล ้านบาท ในปี 2556
้ จงว่า รายได ้รวม
นายวุฒ ช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
ลดลงเนือ
่ งจากปี 2556 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้ าน ้อยกว่าปี 2555 จํานวน 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้ า Loy Yang A ที่บริษัทฯ
ได ้ขายออกไป และโรงไฟฟ้ า Collinsvile ทีห
่ ยุดเดินเครื่องจําหน่ายไฟฟ้ า
4.

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

่ มราคา ระบุประมาณการอายุ
(1)
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการค่าเสือ
่ มราคา อายุการให ้ประโยชน์ของ
การให ้ประโยชน์ของยานพาหนะเป็ นเวลา 5 ปี อีกทัง้ ระบุวา่ วิธก
ี ารคิดค่าเสือ
้ รอบปี บัญ ชี และปรั บ ปรุงตามความเหมาะสม
สินทรั พย์ และมูล ค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ ทุกสิน
ผู ้ถือ หุ ้นมีค วามเห็ น ว่า ประมาณการอายุ ก ารให ้ประโยชน์ ข องยานพาหนะดั ง กล่า วไม่ น่ า จะเหมาะสม และ
่ มราคาและอายุการให ้ประโยชน์ของสินทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว ้ดังกล่าว
สอบถามว่าบริษัทฯ ได ้มีการทบทวนค่าเสือ
หรือไม่อย่างไร
้ จงว่ า การตัด
นายวุ ฒช
ิ ัย ตัน กุ รานั น ท์ รองกรรมการผู ้จัด การใหญ่ก ารเงิน ชีแ
ค่า เสื่อมราคายานพาหนะตามอายุการให ้ประโยชน์เป็ นเวลา 5 ปี เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี สําหรั บการ
ทบทวนการตัดบัญชีและมูลค่านัน
้ บริษัทฯ มีการทบทวนมูลค่าโรงไฟฟ้ าซึง่ เป็ นธุรกิจหลักเป็ นประจําทุกปี
(2)
ผู ้ถือหุ ้นมีความเห็ นว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงรายการเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวันเป็ นจํานวนค่อนข ้างสูง จึงขอทราบสาเหตุและระยะเวลาทีบ
่ ริษัทฯ นํ าเงินฝากไว ้
ในบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน
้ จงว่า มีรายการ
นายวุฒช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
่
่
โอนเงินเข ้ามาในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน (สิงคโปร์) จํากัดในช่วงวันหยุดปลายปี และ
บริษัทฯ ได ้นํ าออกจากบัญชีเมือ
่ พ ้นช่วงดังกล่าว ซึง่ เป็ นเวลาไม่นาน
(3)
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร แสดงรายการค่าบริจาคปี 2556 และ 2555 จํานวนปี ละ
ประมาณ 27 ล ้านบาท ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่า เป็ นการบริจาคให ้ผู ้รับรายเดิมหรือไม่ และเป็ นรายการเกีย
่ วกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่
ี จงว่า บริษัทฯ มีการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ สนั บสนุ น
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ช้แ
ช่วยเหลือสังคม (CSR) พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมผู ้ด ้อยโอกาส โดยมิได ้บริจาคให ้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ และมีคณะกรรมการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการขอรั บการสนั บสนุ น ซึง่ หากเป็ นจํ านวนเงินมาก
ก็จะนํ าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. นายคงพั ฒน์ ธนอุดมสุข ผู ้ถือ หุ ้น เสนอแนะว่า บริษั ทฯ ควรร่วมบริจาคเงิน สนั บ สนุ น
กิจการโรงพยาบาลด ้วย ซึง่ กรรมการผู ้จัดการใหญ่รับไว ้พิจารณาต่อไป
หลังจากนั น
้ ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มัตงิ บแสดงฐานะการเงินและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
ี่ ระชุม
้ สุด
ที่ประชุมมีมติอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชีกําไรขาดทุนของบริษท
ั ฯ สิน
ณ วน
ั ที่ 31 ธ น
ั วาคม 2556 ซึ่งได้ผ่า นการตรวจสอบและร บ
ั รองจากผู ส
้ อบบ ญ
ั ชีข องบริษ ท
ั ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ฯ ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
เห็ นด้วย
1,107,823,293 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9661
ไม่เห็นด้วย
24,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0022
งดออกเสียง
351,335 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0317
รวมจํานวนเสียง
1,108,198,928 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
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ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด มาตรา 116 และข ้อบังคับบริษัทฯ
ข ้อ 43 กําหนดว่า บริษัทฯ ต ้องจัดสรรกําไรประจํ าปี ส่วนหนึ่งไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไร
ประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 5/2550 เมือ
่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กําหนดให ้จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40
ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ ๆ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต ้องขึน
้ อยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได ้พิ จารณาเห็ น ว่ า ผลการดํ า เนิ นงานประจํ า ปี 2556 ของบริษั ทฯ
และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํ านวน 6,186.85 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.27 บาท และบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง้ ได ้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
แล ้ว จึง เห็ น สมควรนํ า เสนอทีป
่ ระชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ พิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารจั ด สรรกํ า ไรประจํ า ปี 2556 และ
การจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
(1) ทุน สํา รองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอไม่จั ด สรรเงิน เพือ
่ เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษั ทฯ ได ้จั ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํ านวน 1,450 ล ้านบาท
ซึ่ งเท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
(2) เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให ้จัดสรรในอัตราหุ ้นละ 2.27 บาท
้ จํานวน 3,292 ล ้านบาท เท่ากับร ้อยละ 53.20 ของกําไรตามงบการเงินรวมหลังหักเงิน
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
สํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ โดยเมือ
่ วันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล ้วในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจํานวน 1,595 ล ้านบาท จึงคงเหลือเงินปั นผล
จ่ายในงวดนีใ้ นอัตราหุ ้นละ 1.17 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,697 ล ้านบาท หากได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุม
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผล
ผู ้ถือหุ ้นจะสามารถจ่ายเงินปั นผลได ้ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยกําหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัต ห
รวมทัง้ ให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์โดยวิธ ีปิดสมุด
ทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และ 5 มีนาคม 2557 ตามลําดับ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทีจ
่ ่ายในงวดนี้จะจ่าย
จากกําไรสะสมส่วนทีเ่ สียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 23 ซึ่งผู ้ถือหุ ้นบุคคลธรรมดาผู ้ได ้รับเงินปั นผล
สามารถนํ าไปเครดิตภาษี คน
ื ได ้ทัง้ จํานวน
ปี 2555 ดังนี้

ประธานฯ ได ้เสนอข ้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานของปี 2556 และ

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไร (ล ้านบาท)
จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ ้น (บาทต่อหุ ้น)
้ (ล ้านบาท)
จํานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไร
ตามงบการเงินรวม (ร ้อยละ)

ปี 2556
6,186.85
1,450
2.27
3,292

ปี 2555
7,726
1,450
2.27
3,292

53.20

42.60

ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุมได ้สอบถามและให ้ข ้อคิดเห็นเพิม
่ เติม ซึ่งนางสาววนิดา
ตันติสน
ุ ทร ผู ้ถือหุ ้น แสดงความขอบคุณทีค
่ ณะกรรมการฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลคิดเป็ นร ้อยละ 53.20 ของกําไร
ทัง้ ๆ ทีก
่ าํ ไรลดลงจากปี กอ
่ นเป็ นจํานวนประมาณ 1,539 ล ้านบาท จึงขอทราบว่าบริษัทฯ มีมาตรการทีจ
่ ะรักษา
้ จงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการรายได ้พิเศษจาก
ระดับกําไรและการจ่ายเงินปั นผลอย่างไร ซึ่งประธานฯ ชีแ
การขายโรงไฟฟ้ า Loy Yang A และ Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย ในขณะทีป
่ ี 2556 กําไรเป็ นไปตามที่
ประมาณการไว ้ ส่วนการจ่ายเงินปั นผลนั น
้ บริษั ทฯ ปฏิบัต ต
ิ ามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น อ
้ ยกว่า
ร ้อยละ 40 ของกําไร และพยายามรั กษาระดับการจ่า ยเงินปั น ผลอย่า งสมํ่า เสมอ นอกจากนีม
้ ค
ี วามพยายาม
แสวงหาโครงการใหม่ๆ เข ้ามาทดแทนโรงไฟฟ้ าทีม
่ รี ายได ้ลดลง เพือ
่ รักษาระดับกําไร
หลั งจากนั ้ นประธานฯ จึงเสนอให ท
้ ี่ประชุ มพิ จารณาลงมติอนุ มั ต ิการจ่ ายเงินปั นผลตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ นํ าเสนอ โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติมเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย
้ เท่ า กั บ ร อ
ของบริ ษั ทฯ มี ย อดสะสมรวมทั ้ งสิน
้ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบีย นของบริ ษั ทฯ แล ว้ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทีไ่ ด ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมแล ้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีมติอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 โดย
ไม่จ ัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติม (เนือ
่ งจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษท
ั ฯ มียอดสะสมรวม
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ทง้ ั สิ้นเป็นจํานวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่าก ับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษท
ั ฯ แล้ว) ตามที่ประธานฯ
ได้นําเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
เห็ นด้วย
1,108,154,993 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9960
ไม่เห็นด้วย
15,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0014
งดออกเสียง
28,535 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0026
รวมจํานวนเสียง
1,108,198,928 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตงผู
้ั ส
้ อบบ ัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดให ้ทีป
่ ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
เนื่องจากบริษั ท เคพีเอ็มจี ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํ ากัด โดยนายไวโรจน์ จินดามณี พท
ิ ักษ์ (ผู ้สอบ
บัญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที ่ 3565) ซึ่ง เป็ นผู ้สอบบัญ ชีข องบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยในปี 2556 มีผลงานด ้านการ
ตรวจสอบ การจั ดทํ ารายงาน การประสานงานอยู่ในระดับทีน
่ ่ าพอใจ ผู ้สอบบัญ ชีและทีมงานมีค วามเข ้าใจใน
ภาระหน ้าทีใ่ นฐานะผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะ
ข ้อพึงปฏิบัตเิ พือ
่ เพิม
่ ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านการบันทึกบัญชีให ้ถูกต ้องตามมาตรฐาน
การบัญ ชีท่ รี ั บรองทั่ วไป นอกจากนี้ยั งได ้มีการประชุมร่ วมกับผู ้บริหารและฝ่ ายบัญชีของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย
้ จงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
เป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทัง้ เข ้าชีแ
จากผลการปฏิบัตงิ านและนอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเปลีย
่ นแปลงระบบมาตรฐาน
ทางบัญ ชี ดัง นั น
้ เพื่อความต่อเนื่อ งและคล่องตัว ในการบริห ารจัด การทางระบบบัญ ชี คณะกรรมการบริษั ท ฯ
จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให ้นํ าเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ
การจ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษั ทย่อย ในปี 2557
ต่อเนือ
่ งเป็ นปี ทห
ี่ ก โดยเปลีย
่ นตัวผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระทีจ
่ ะเป็ นผู ้ลงนามรับรองงบการเงิน ซึง่ สอดคล ้องกับข ้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ทีใ่ ห ้บริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์จัดให ้มีการ
หมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีส
่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็ นต่องบการเงินของบริษัทมาแล ้วห ้ารอบปี บัญชีตด
ิ ต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่
ทีส
่ ังกัดสํานั กงานสอบบัญชีเดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมก็ ได ้ ซึง่ คณะกรรมการฯ เห็ นชอบด ้วยกับข ้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํ ากัด ต่อเนื่องเป็ นปี ทีห
่ ก และแต่งตัง้ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู ้สอบบัญชีรั บอนุ ญาต
เลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู ้สัมฤทธิเ์ ลิศ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
(ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 โดยให ้คนใดคนหนึง่ เป็ นผู ้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน ของบริ ษัทฯ และในกรณี ท ผ
ี ่ ู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตดัง กล่า ว
ข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้ ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน
่
ของบริษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู ม ิไ ชย สอบบั ญ ชี จํ า กั ด ซึง่ ได ้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ทฯ มา
ปฏิบัต งิ านแทนได ้ โดยกํ า หนดค่า ธรรมเนีย มในการสอบบั ญ ชีข องบริษั ทฯ ประจํ า ปี 2557 เป็ นเงิน จํ า นวน
810,000 บาท โดยไม่มค
ี า่ บริการอื่น และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจํานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ที่ผา่ นมา
ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีดงั กล่าวได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นผู ้สอบบัญชีประจําปี 2557 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํ ากัด บริษั ท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํ ากัด บริษั ท ราชบุร ีแก๊ส จํ ากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํ ากัด และ
บริษั ท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํ ากัด บริษั ท ราช โอแอนด์เอ็ ม จํ ากัด และบริษั ท ราช-ลาว
เซอร์วส
ิ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด ้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2557 ทีจ
่ ะได ้รับจาก
้
บริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีทจ
่ี ะได ้รั บจากบริษัทย่อยทัง้ 7 บริษัทดังกล่าวจะเป็ นเงินรวมทัง้ สิน
2,130,000 บาท (ไม่รวมค่าใช ้จ่าย Out-of-pocket รวมจํานวนไม่เกิน 60,000 บาท)
่ ทีเ่ สนอนั น
ประธานฯ แจ ้งเพิ่มเติมว่า ผู ้สอบบัญชีตามรายชือ
้ ไม่ม ค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได ้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ
่ ะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปี ทีผ
่ า่ นมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ม ก
ี ารรับบริการอืน
่ จาก
สํานั กงานสอบบัญชีทผ
่ี ู ้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้สอบบัญชีและสํานั กงานสอบ
บัญชีทผ
่ี ู ้สอบบัญชีสงั กัด
สําหรั บการคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและการกํ าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได ้ผ่านการ
พิจ ารณากลัน
่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯ ซึง่ ได ้พิจารณาอย่างรอบคอบเกีย
่ วกับความรู ้
ความสามารถของทีมผู ้สอบบัญชี ผลการปฏิบัต งิ านทีผ
่ ่านมา ภาระและปริม าณงาน ความสมเหตุสมผลของ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทัง้ การปฏิบัตท
ิ ส
ี่ อดคล ้องกับข ้อกําหนดในการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที ่ ประชุ มได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิ ่ มเติม ซึง่ ไม่ม ีผู ้ใด
ซัก ถามหรื อให ้ข ้อคิดเห็ น เพิม
่ เติม หลัง จากนั น
้ ประธานฯ จึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจ ารณาลงมติอ นุ มั ตแ
ิ ต่ง ตัง้
ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดทีเ่ สนอต่อทีป
่ ระชุมดังกล่าวแล ้ว โดยจะ
ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับ
บริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
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มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ารแต่ง ต งผู
ั้ ส
้ อบบ ญ
ั ชีแ ละกํ า หนดค่ าธรรมเนีย มในการสอบ
บญ
ั ชีต ามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ ซึง่ มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ด ังนี้
เห็ นด้วย

1,108,121,928

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9931

ไม่เห็นด้วย

30,700

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0028

งดออกเสียง

46,300

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0041

1,108,198,928

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 6

้ และร บ
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารซือ
ั โอนกิจการทง้ ั หมดของบริษท
ั ราชบุรแ
ี ก๊ส จําก ัด ซึง่
เป็นบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ฯ โดยวิธ ี Entire Business Transfer ("EBT") รวมถึง
พิจารณาอนุม ัติการมอบอํานาจ

ประธานฯ แถลงว่า ตามทีบ
่ ริษัทฯ ได ้ลงทุนในโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจีโ้ ดยการถือหุ ้นผ่านบริษัท
ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อความคล่องตัวและลดขัน
้ ตอนการบริหารงาน คณะกรรมการฯ
้ และรั บโอนกิจการทั ง้ หมด (Entire
จึงเห็ นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามั ญผู ถ้ ือหุ น
้ พิจารณาอนุ มั ต ิให บ
้ ริษั ทฯ ซือ
Business Transfer) ของบริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด อันได ้แก่ หุ ้นทัง้ หมดทีบ
่ ริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด ถืออยูใ่ นบริษัท
ิ สิทธิ หน ้าที่ และภาระผูกพันทัง้ หมดของบริษัท ราชบุรแ
ไตร เอนเนอจี้ จํากัด พร ้อมกับลูกจ ้าง สินทรัพย์ หนีส
้ น
ี ก๊ส
จํากัด ณ วันรับโอนกิจการ
้ ขายกิจการเป็ นเงินสด เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในการนีบ
้ ริษัทฯ จะชําระราคาค่าซือ
สุทธิของบริษั ท ราชบุรีแก๊ ส จํ ากัด ณ วั นรั บโอนกิจการ (ทั ง้ นี้ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2556 มูลค่าตามบั ญชีของ
สินทรัพย์สท
ุ ธิของบริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด เท่ากับ 1,816,168,610 บาท)
้ และรั บ โอนกิจ การ
ประธานฯ เสนอภาพแสดงโครงสร า้ งการลงทุน ก่อ นและหลั ง การซือ
้ และรั บโอนกิจการ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ
ดังกล่าว โดยก่อนการซือ
99.99 ในบริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด และบริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี้
้ และรับโอนกิจการแล ้ว บริษัท ผลิตไฟฟ้ า
จํากัด ซึง่ เป็ นผู ้ดําเนินงานโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี้ และภายหลังการซือ
ราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู ้ถือหุ ้นโดยตรงร ้อยละ 99.99 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดกับบริษัท ราชบุรแ
อนึ่ง บริษัทฯ จะเข ้าทําและลงนามในสัญญาซือ
ี ก๊ส
จํากัด ก่อนทีจ
่ ะมีการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยการเข ้าซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส
้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดจาก
จํ ากัด จะเกิดขึน
้ ต่อเมือ
่ บริษัทฯ ได ้รั บมติจากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุ มัต ก
ิ ารเข ้าซือ
้ และรั บ โอนกิจ การ
บริษั ท ราชบุรีแ ก๊ ส จํ า กัด และอนุ มั ต ก
ิ ารให ้สัตยาบั น การเข ้าทํ า และลงนามในสัญญาซือ
ดังกล่าว ตลอดจนการดํ าเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ บริษั ทฯ และบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํ ากัด ได ้รั บความ
ั ญาทีเ่ กีย
ยินยอมจากคูส
่ ญ
่ วข ้องภายใต ้สัญญาทางการเงิน หรือสัญญาอืน
่ หรือข ้อตกลงใดๆ
ทัง้ นี้ บริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํ ากัด จะเลิกกิจการและชําระบัญชีภายหลังจากทีบ
่ ริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส
จํ ากัด โอนกิจการทั ง้ หมดให ้แก่บริษั ทฯ แล ้ว โดยหยุ ดการดํ าเนินการใดๆ อันเป็ นการประกอบธุ รกิจทันทีท โี่ อน
กิจการและจดทะเบียนเลิกกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีทม
่ี ก
ี ารโอนกิจการทัง้ หมดเพื่อให ้เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
มาตรา 74 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร และบทบัญญัตอ
ิ น
่ื ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพื่อให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เกีย
่ วกับ
การโอนกิจการทัง้ หมด
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มั ตก
ิ ารมอบ
อํานาจให ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลทีไ
่ ด ้รั บมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา
้ และรั บ
แก ้ไขเพิ่ มเติม ตกลง เข ้าทํา ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการซือ
้ กิจการทัง้ หมดที่
โอนกิจการทัง้ หมดข ้างต ้น ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การกําหนดวันรั บโอนกิจการและราคาซือ
แน่ นอน การติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคูส
่ ัญญา และ/หรือ
ิ ทีจ
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับทรั พย์สน
่ ะขายหรือโอน รวมทัง้ การขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลดังกล่าว
้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว จนเสร็ จการ การแก ้ไข
รวมทัง้ ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกีย
่ วเนือ
่ งกับการซือ
เปลี่ย นแปลงสารสนเทศที ่ เกี ่ ยวข ้องที ่ จะต ้องเปิ ดเผย การเปิ ดเผยข ้อมู ล ใดๆ ที ่ เกี ่ ยวข ้อง การให ้ถ ้อยคํ า
ข ้อความ ต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง รวมทัง้ ให ้มีอํานาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู ้รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการใดๆ ดังกล่าวข ้างต ้น
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที่ประชุมได ้สอบถามและให ้ข ้อคิดเห็ นเพิ่มเติม ซึ่งนายบุ ญรื่ น จางบั ว
ผู ้ถือหุ ้น สอบถามสาเหตุท่บ
ี ริษัท ราชบุร แ
ี ก๊ส จํากัด ซื้อหุ ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด เป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
้ จงว่า โรงไฟฟ้ าของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํ ากัด มีกําลังการผลิต
(21,323,495 เหรียญสหรั ฐฯ) ซึ่งประธานฯ ชีแ
้ 700 เมกะวัตต์ ก่อนการเข ้าซื้ อหุ ้นดังกล่า ว มีผู ้ถือหุ ้น 2 ราย ถือหุ ้นเท่ากัน คือ บริษัท ราชบุรีแก๊ส
รวมทัง้ สิน
ั ตันกุรานั นท์ รองกรรมการ
จํากัด และ Chevron Thailand Energy Company I ("Chevron") และนายวุฒ ช
ิ ย
้ จงเพิม
้ ขายเป็ นเงินสกุล
ผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
่ เติมว่า Chevron เป็ นผู ้ลงทุนต่างชาติ จึงมีการตกลงราคาซือ
เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ คิดเป็ นเงินประมาณ 700 ล ้านบาท
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้
หลังจากนั น
้ ประธานฯ จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มัตใิ ห ้บริษัทฯ ดํา เนินการซือ
และรั บ โอนกิจ การทั ง้ หมดของบริษั ท ราชบุ รีแ ก๊ ส จํ า กั ด ซึง่ เป็ นบริษั ทย่ อ ยของบริษั ทฯ โดยวิธ ี Entire
Business Transfer ("EBT") การให ้สัตยาบันการเข ้าทําและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดกับ
บริษัท ราชบุรแ
ี ก๊ส จํากัด รวมถึงการมอบอํานาจ ตามเหตุผลและความจํ าเป็ นตามที่ ได ้เสนอแล ้วข ้างต ้น ซึ่ งจะถือ
่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
เป็ นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได ้มี
การแก ้ไขเพิม
่ เติม) และข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 36(2)(ข)
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีมติอนุ ม ต
ั ใิ ห้บริษ ท
ั ฯ ดํ าเนินการซื้อและร บ
ั โอนกิจการท งหมดของบริ
ั้
ษท
ั
่ เป็นบริษท
ราชบุรแ
ี ก๊ส จําก ัด ซึง
ั ย่อยของบริษท
ั ฯ โดยวิธ ี Entire Business Transfer ("EBT") การให้
้ และร ับโอนกิจการทง้ ั หมดก ับบริษ ัท ราชบุร แ
ั
ั
สตยาบ
ันการเข้าทําและลงนามในสญญาซื
อ
ี ก๊ส จําก ัด รวมถึง
่ องจํานวนเสียงทง้ั หมดของ
การมอบอํานาจ ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึ่งมาประชุมและมีสท
เห็ นด้วย
1,108,107,828 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9918
ไม่เห็นด้วย
13,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0012
งดออกเสียง
77,700 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0070
รวมจํานวนเสียง
1,108,198,928 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
้ั
อ
่ อกตามวาระ
ประธานฯ แถลงว่า ตามข ้อบั งคั บ ของบริษั ทฯ ข ้อ 17 กํ าหนดไว ้ว่า “ในการประชุมสามั ญ
ประจําปี ทุกครั ง้ ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ทีส
่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
้ ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอ
่ ยู่ใน
ตําแหน่ งนานทีส
่ ด
ุ นั น
้ เป็ นผู ้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการซึง่ พ ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได ้รั บเลือกตัง้ เข ้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ได ้” ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2557 มีกรรมการทีจ
่ ะพ ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ตามข ้อบังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบด ้วย นายประจวบ อุชชิน กรรมการ นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ กรรมการ
เรืออากาศเอกศิรเิ ดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ นางสาวปิ ยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ และนายเมฆินทร์
เพ็ชรพลาย กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการทรั พยากรบุคคล
และกํ าหนดค่า ตอบแทนของบริษั ทฯ ซึง่ ได ้พิ จารณาคุณสมบัตก
ิ รรมการตามพระราชบัญ ญั ตบ
ิ ริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ิ างการศึกษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพทีส
่ ามารถเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ การประกอบกิจการและ
สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบต
ั งิ าน ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงทีผ
่ ่านมา และสําหรับ
กรรมการอิสระนัน
้ ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดขึน
้ ดังที่ได ้เสนอผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือ
บอกกล่าวนั ดประชุมแล ้ว รวมทัง้ ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจทีม
่ น
ี ั ยสําคัญทีอ
่ าจมีผลทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าทีไ่ ด ้
อย่า งอิส ระแล ้ว จึง เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนดค่า ตอบแทนให ้
นํ าเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ
่ ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว
ดังนี้
1. นายประจวบ
อุชชิน
กรรมการ
2. นายสุนชัย
คํานูณเศรษฐ์
กรรมการ
3. เรืออากาศเอกศิรเิ ดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ
4. นางสาวปิ ยะธิดา
ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ
5. นายชวลิต
พิชาลัย
กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ลําดับที่ 1-4 ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ และการเลือกตัง้ กรรมการแทน
ผู ้ทีอ
่ อกตามวาระดังกล่าว โดยให ้มีผลตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2557 เป็ นต ้นไป
่ ให ้เป็ นกรรมการของ
หลังจากนั น
้ ประธานฯ ได ้เสนอประวัต โิ ดยย่อของผู ้ได ้รั บการเสนอชือ
บริษัทฯ ต่อทีป
่ ระชุม โดยเป็ นข ้อมูลเดียวกันกับทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม
แล ้ว และเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ได ้แจ ้ง
่ เพือ
ให ้ที ่ ประชุม ผู ้ถือ หุ ้นรั บ ทราบเกี ่ ยวกั บ การเป็ นกรรมการของผู ้ที ่ ได ้รั บ การเสนอชือ
่ รั บ การเลื อกตั ง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ในบริษัททีม
่ ก
ี ารประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ อันได ้แก่ บริษัททีอ
่ ยู่ในกิจการพลังงาน กล่าวคือ นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ เป็ นประธานกรรมการ
่ แนล จํากัด
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที ่ ประชุ มได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิม
่ เติม ซึง่ ไม่ ม ีผู ้ใด
ซัก ถามหรือ ให ้ข ้อคิด เห็ น เพิ ่ มเติม หลัง จากนั ้ น ประธานฯ แจ ้งว่า การคัด เลือ กกรรมการได ้ดํ า เนิน การตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลัน
่ กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
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และกํ าหนดค่าตอบแทน ซึง่ ได ้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์แ ก่กจ
ิ การของกลุ่มบริษัท ฯ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจ ารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการตามรายละเอีย ดข ้างต ้น โดยจะถือ
คะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถื อหุ ้นซึง่ มาประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนเป็ นมติข องทีป
่ ระชุ ม ตามข ้อบัง คับ
บริษั ทฯ ข ้อ 36 (1) ทัง้ นี้ บริษั ทฯ ได ้ดํา เนิ นการตามข ้อแนะนํ าของตลาดหลักทรั พย์ ฯ โดยลงคะแนนเสีย ง
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลและทําการเก็ บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทัง้ ที่ออกเสียง “เห็ นด ้วย” “ไม่เห็ นด ้วย”
และ “งดออกเสียง” จากผู ้เข ้าประชุมทุกคนในทีป
่ ระชุม
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีม ติเ ลือ กต ้งั กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระโดยให้ม ผ
ี ลต งแต่
ั้
ว ันถ ัดจากว ันประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557 เป็นต้นไป ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
1. นายประจวบ อุชชิน กรรมการ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
เห็ นด้วย

1,108,072,953 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9886

ไม่เห็นด้วย

70,145 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0063

งดออกเสียง

55,830 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0051

1,108,198,928 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง

ั คํานูณเศรษฐ ์ กรรมการ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
2. นายสุนชย
่ )
เห็ นด้วย

1,108,016,024

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9835

ไม่เห็นด้วย

93,728

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0085

งดออกเสียง

89,176

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0080

1,108,198,928

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง

3. เรือ อากาศเอกศิร ิเ ดช จุ ล เปมะ กรรมการอิส ระ (ให้ กล บ
ั เข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง
ต่ออีกวาระหนึง่ )
เห็ นด้วย

1,107,982,605

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9805

ไม่เห็นด้วย

98,809

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0089

งดออกเสียง

117,514

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0106

1,108,198,928

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง

4. นางสาวปิ ยะธิด า ประดิษ ฐบาทุ ก า กรรมการอิส ระ (ให้ก ล บ
ั เข้าดํ า รงตํ า แหน่ ง
ต่ออีกวาระหนึง
่ )
เห็ นด้วย

1,107,922,151

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9750

ไม่เห็นด้วย

172,920

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0156

งดออกเสียง

103,857

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0094

1,108,198,928 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง

5. นายชวลิต พิชาล ัย กรรมการอิสระ
เห็ นด้วย

1,108,002,350

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9823

ไม่เห็นด้วย

123,942

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0112

งดออกเสียง

72,636

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0065

1,108,198,928

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า บริษั ทฯ ได ้กํ าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนสําหรั บ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้การกําหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และกระบวนการ
ทีช
่ ัดเจน เหมาะสม เป็ นไปตามสภาวะทีเ่ ป็ นปั จจุบันทีส
่ ด
ุ และเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษั ทฯ
่ มโยงกับเป้ าหมายและผลประกอบการของบริษั ทฯ ระดับความ
โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได ้พิจารณาเชือ
รับผิดชอบทีไ
่ ด ้รับมอบหมาย การสร ้างแรงจูงใจบุคลากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์

23

ทีเ่ หมาะสมและเอือ
้ ประโยชน์ต อ
่ ความสําเร็ จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได ้
กับมาตรฐานหรือระดับทีป
่ ฏิบต
ั อ
ิ ยูใ่ นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน
คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ และได ้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการ
ของบริษัทฯ ได ้แก่ เป้ าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรั บผิด ชอบทีไ่ ด ้รั บมอบหมาย การ
เปรีย บเทีย บกับ ระดับ ทีป
่ ฏิบัต อ
ิ ยูใ่ นธุร กิจ ประเภทและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร ้างแรงจูง ใจบุค ลากรทีม
่ ี
คุณ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทัก ษะและประสบการณ์ ท เี ่ หมาะสมและเอือ
้ ประโยชน์ต่อ ความสํา เร็ จ ในการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ แล ้ว จึงเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมทีไ่ ด ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นไว ้แล ้ว โดยเป็ นอัตราทีเ่ ปรียบเทียบได ้กับระดับ
ทีป
่ ฏิบต
ั อ
ิ ยู่ในกลุม
่ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2556 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,375,000 บาท
(3) ช่วงเวลาใดหากดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
มากกว่าหนึ่งบริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจ
่ ด
ั สรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
้
(4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีด
่ ํารงตําแหน่ง และตามการเข ้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ โดยกรรมการทีเ่ ข ้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร ้อยละ 75 ขึน
้ ไป จะได ้รั บ
โบนั สเต็ มจํ านวนตามทีบ
่ ริษั ทฯ กํ าหนดสํ าหรั บการจั ดสรรโบนั สคราวนั ้นๆ ส่วนกรรมการทีเ่ ข ้าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข ้าประชุม
(5)

ฝ่ ายบริหารฯ ที่เป็ นกรรมการ ให ้ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข ้างต ้นด ้วย

ทัง้ นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวรวมเป็ นเงินประมาณ 15.64 ล ้านบาท
ซึ่ งคิดเป็ นร ้อยละ 0.25 ของกําไร
ในปี 2557 ดังนี้

2.

กํ า หนดค่ า ตอบแทนประจํ า สํ า หรั บ คณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย

2.1 ค่ าตอบแทนประจํ า สํา หรั บ คณะกรรมการบริษั ทฯ กํา หนดให ้จ่า ยเป็ นรายเดือ น
แบ่ง เป็ น ส่ว นที ่ จ่า ยคงทีร่ ้อยละ 75 และส่ว นทีจ
่ ่า ยเมื ่ อเข ้าร่ ว มการประชุม ร ้อยละ 25 โดยประธานกรรมการ
ให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจําสําหรั บคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายครัง้ เมือ
่
เข ้าร่ ว มการประชุ ม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รั บ ในอั ต รา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รั บ ในอั ต รา
24,000 บาท ทัง้ นี ้ ปั จ จุบั น คณะกรรมการฯ ได ้แต่ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ดย่อ ยขึน
้ แล ้วจํ า นวน 4 คณะ ได ้แก่
่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย
และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2556
อย่ า งไรก็ ต ามในการบริ ห ารงานในปั จจุ บั น มี เ รื อ
่ งสํ า คั ญ ทีบ
่ ริ ษั ทต่ า งๆ ต อ้ งให ้
ความสําคัญ 2 เรือ
่ ง เรือ
่ งแรกคือ การกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี หรือ Good Corporate Governance หรือ CG และ
เรือ
่ งที่ 2 คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ก็ได ้มีความพยายามทีจ
่ ะส่งเสริมและยกระดับเรือ
่ งดังกล่าวใ น บ ริ ษั ท
จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ท ย ซึ่ ง น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ ป็ น ผ ล ดี ต่อผู ้ลงทุนทั่วไปแล ้ว ยังเป็ นการเตรียมความพร ้อมให ้เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน เมื่อก ้าวเข ้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น หรือ AEC ในอนาคตอันใกล ้นี้ ด ้วย
คณะกรรมการฯ จึงได ้พิจารณาทีจ
่ ะจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึน
้ อีก 1 คณะ คือ "คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม" เพือ
่ ยกระดับการบริหารงานของบริษัทฯ ให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานและข ้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และสํานั กงาน ก.ล.ต. ดังนั น
้ คณะกรรมการฯ จึงได ้เสนอขออนุ มัตก
ิ ําหนด
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จด
ั ตัง้ ขึน
้ แล ้วด ้วย
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที ่ ประชุ มได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิม
่ เติม ซึ่ง ไม่ ม ีผ ู ้ใด
ซัก ถามหรือ ให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ ่ มเติม หลัง จากนั ้ นประธานฯ จึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุ มพิ จารณาลงมติอ นุ มั ตก
ิ ํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั ้ง ห มดของผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ซึ ง่ ม าปร ะชุ ม และมี ส ิท ธิ อ อกเ สี ย งลงคะแนนเป็ นมติ ของที ่ป ระชุ ม ตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัต บ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุมมีมติอนุม ัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนน
ิ ธิออกเสียง
เสียงไม่นอ
้ ยกว่าสองในสามของจํา นวนเสีย งทงหมดของผู
ั้
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุ ม และมีสท
ลงคะแนน ด ังนี้
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เห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

1,107,129,844
885,626
175,258
1,108,190,728

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9043
0.0799
0.0158
100.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุมได ้สอบถามและเสนอข ้อคิดเห็นในเรือ
่ งอืน
่ ๆ นอกเหนือจาก
ทีก
่ ําหนดไว ้ในระเบียบวาระการประชุมแล ้ว ซึง่ ผู ้เข ้าประชุมได ้สอบถามและเสนอแนะเรือ
่ งต่างๆ และประธานฯ
และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ชี้ แจงโดยสรุป ดังนี้
ิ ฐ์ พั นธุพ
1. นายวิศษ
์ ยัคฆ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา
ซึ่งมีการดําเนินงานแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้ า และเหมือง นั น
้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ ้นในเหมืองด ้วย
หรือไม่อย่างไร และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข ้อมูลการดําเนินงานในส่วนของเหมืองควบคู่
ไปกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าด ้วย
ี้ จงว่า มีบริษัทรับผิดชอบการดําเนินงานโรงไฟฟ้ าและเหมือง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ชแ
แยกจากกันเป็ น 2 บริษัท คือ โรงไฟฟ้ าดําเนินงานโดยบริษัท ไฟฟ้ า หงสา จํากัด (บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ 40 บริษัท บ ้านปู จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ 40 และบริษัท Lao
Holding State Enterprise ถือหุ ้นร ้อยละ 20) และเหมืองดําเนินงานโดยบริษัท พูไฟมายนิง่ จํากัด (บริษัท
ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ 37.5 บริษัท บ ้านปู จํ ากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ
37.5 และบริษั ท Lao Holding State Enterprise ถือ หุ ้นร ้อยละ 25) และรั บข ้อเสนอขอผู ้ถือหุ ้นในการ
ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการดําเนินงานของเหมือง
ั ผู ้ถือหุ ้น สอบถามนายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ ในฐานะผู ้ว่าการ
2. นายบวรศักดิ์ วัฒนศักดิช
์ ย
กฟผ. ว่า ปั จจุบน
ั กฟผ. มีไฟฟ้ าเพียงพอต่อความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าของประเทศหรือไม่ มีปริมาณไฟฟ้ าสํารอง
เป็ นจํ า นวนเท่า ใด ความต ้องการใช ้ไฟฟ้ ามีก ารเติบ โตอย่า งไรในแต่ล ะปี และในช่ว งระยะเวลา 5-10 ปี
ข ้างหน ้า มีแผนงานทีจ
่ ะจัดหากําลังการผลิตเพิม
่ เติมอีกจํานวนเท่าใด แบ่งเป็ นความรับผิดชอบของ กฟผ. และ
โรงไฟฟ้ า IPP อย่า งไร นอกจากนีก
้ ารก่ อสร ้างโรงไฟฟ้ าแม่เมาะทดแทนโรงไฟฟ้ าเดิม จะมี การก่อ สร ้าง
โรงไฟฟ้ าเพิ่มขึน
้ หรือไม่อย่างไร และบริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) ซึง่ มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสาแล ้ว จะมีโอกาสทีจ
่ ะเข ้าร่วมในการก่อสร ้างดังกล่าวด ้วยหรือไม่
ประธานฯ แจ ้งว่า ปั จจุบันประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 33,000 เมกะวัตต์
ในปี ทีผ
่ ่านมาปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าสูงสุดอยู่ทป
ี่ ระมาณ 26,500 เมกะวัตต์ และในปี นี้คาดการณ์วา่ จะเติบโตขึน
้
เป็ นประมาณ 27,200 เมกะวัตต์ คิดเป็ นกําลังการผลิตเพิม
่ ขึน
้ เฉลีย
่ ร ้อยละ 5 ต่อ ปี หรือเพิม
่ ขึน
้ ปี ละประมาณ
1,200-1,500 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถรองรับการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจได ้อย่างเพียงพอ
สําหรั บข ้อสอบถามเกีย
่ วกับโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. นั น
้ ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามกับผู ้ว่าการ
กฟผ. เป็ นการเฉพาะ เนื่องจากการประชุมครัง้ นี้เป็ นการประชุมของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
3.
คาร์บอนไดออกไซด์

นายบุญรืน
่ จางบัว ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้
(1)

ขอทราบเกีย
่ วกับ กิจกรรมด ้านสิง่ แวดล ้อมของบริ ษัทฯ ทีส
่ ามารถกัก เก็บ ก๊า ซ

้ จงว่ า
นายสมนึ ก จิ น ดาทรั พย์ รองกรรมการ ผู จ้ ั ด การใ หญ่ บ ริ ห ารสิน ทรั พ ย์ ชีแ
นอกเหนือจากกิจกรรมหลักด ้านสิง่ แวดล ้อมของบริษัทฯ ทีส
่ ามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ การ
ดําเนินงานด ้านป่ าชุมชนภายใต ้โครงการคนรักษ์ ป่า ป่ ารักชุมชน แล ้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการเลีย
้ งสาหร่ายเพือ
่
ผลิต นํ ้ า มั น โดยใช ้ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ท ป
ี ่ ลดปล่อ ยจากปล่อ งของโรงไฟฟ้ าราชบุรีม าเลีย
้ งสาหร่ า ย
ซึง่ โครงการอยูใ่ นขัน
้ วิจย
ั และพัฒนา
่ องทุน
(2)
จากข ้อมูลผลการดําเนินงานด ้านเศรษฐกิจ ระบุการการจ่ายเงินสมทบเข ้าสูก
พัฒนาไฟฟ้ าตามพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมเป็ นเงินจํานวน 140.94 ล ้านบาทนั น
้
ผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นการจ่ายเงินจากโรงไฟฟ้ าแห่งใดบ ้าง
้ จงว่า จํ านวน
นายสมนึก จินดาทรั พย์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสิน ทรั พย์ ชีแ
เงินดังกล่าวเป็ นการจ่ายเงินจากโรงไฟฟ้ าของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ส่วนโรงไฟฟ้ าแห่งอืน
่ ๆ ก็ต ้อง
่ องทุนฯ ตามทีก
้ เพลิงทีใ่ ช ้ในการผลิต
จ่ายเงินสมทบเข ้าสูก
่ ฎหมายกําหนดแตกต่างกันตามเชือ
4. นายสุเมธ เลิศอุดมทรัพย์ ผู ้ถือหุ ้น ขอทราบข ้อมูล กําลังการผลิตในปั จจุบันของบริษัทฯ
และสอบถามว่าจะมีโรงไฟฟ้ าที่ บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนก่อสร ้างแล ้วเสร็ จและเริม
่ เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์เพิม
่ กําลัง
การผลิตตามแผนงานอย่างไร
้ จงว่ าปั จ จุบ ัน บริษั ท ฯ มีกํ า ลัง การผลิต ตามสัด ส่ว นการลงทุ นจํ า นวน
ประธานฯ ชีแ
6,543 เมกะวัตต์ เป็ นกําลังการผลิตทีอ
่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 1,024 เมกะวัตต์ และมีเป้ าหมายตามแผน
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กลยุทธ์ทจ
ี่ ะขยายกํา ลัง การผลิต เป็ น 9,700 เมกะวัต ต์ ภายในปี 2566 โรงไฟฟ้ าทีบ
่ ริษั ท ฯ เข ้าลงทุ นและ
อยู่ระหว่างการพัฒนามีกําหนดการเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์โดยสรุปดังนี้
(1)
ในปี หน ้าโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ขนาดกําลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์
จะเริม
่ เดินเครื่องโรงไฟฟ้ าหน่ วยที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2558 หน่ วยที่ 2 เริม
่ เดินเครื่องในเดือนพฤศจิกายน
2558 และหน่วยที่ 3 จะเริม
่ เดินเครือ
่ งในปี 2559
(2)

โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าเซเปี ยน-เซนํ้ าน ้อย จะเริม
่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปี ตอ
่ ไป

่ จํากัด ขนาด
(3)
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) บริษัท ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน
กําลังการผลิต 2x105 เมกะวัตต์ จะเริม
่ เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 1 ในปี 2557 และหน่วยที่ 2 ในปี 2558
(4)
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) บริษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ขนาดกําลังการผลิต
122 เมกะวัตต์ จะเริม
่ เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ในปี 2559
ไม่ม ีผู ้เสนอเรื่อ งอืน
่ ต่อ ทีป
่ ระชุม อีก ประธานฯ จึง กล่า วขอบคุณ ผู ้ถื อหุ ้นทีไ่ ด ้เสีย สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิ ดประชุมเมือ
่ เวลา 17.00 น.
อนึง่ หลัง จากเปิ ดการประชุ มแล ้ว มีผู ้ถือ หุ ้นทยอยมาลงทะเบี ยนเพือ
่ เข ้าร่ ว มการประชุม
เพิม
่ ขึน
้ เป็ นระยะๆ และเมือ
่ ใกล ้เวลาปิ ดการประชุม ปรากฏว่าจํานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองเพิม
่ ขึน
้ เป็ น
871 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 944 ราย รวมทัง้ หมดเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 1,815 ราย นั บจํานวนหุ ้นได ้
1,109,548,195 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 76.5206 ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด

คุรุจต
ิ นาครทรรพ

ลงชื่ อ .................................... ประธานทีป
่ ระชุม
(นายคุรุจต
ิ นาครทรรพ)

บุญทิวา ด่านศมสถิต
ลงชื่ อ ...........................................
(นางบุญทิวา ด่านศมสถิต)
เลขานุการบริษัท
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