่ มาด้วย 1
สิง่ ทีส
่ ง

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2558
ของ
บริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จําก ัด (มหาชน)
-----------ประชุมเมือ
่ วันศุกร์ท ี่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายคุรุจต
ิ นาครทรรพ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ น
ประธานทีป
่ ระชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง จํานวน 480 ราย และโดยการ
รับมอบฉันทะ จํานวน 682 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจํานวน 1,162 ราย นั บจํานวนหุ ้นได ้ 1,014,518,458 หุ ้น คิดเป็ นร ้อย
ละ 69.9668 ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 32 ทีก
่ ําหนด
องค์ประชุม การประชุมผู ้ถือหุ ้น ประกอบด ้วยผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะไม่น ้อยกว่า 25 คน หรือไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่
ของจํ านวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดและต ้องมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น อ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํ านวนหุ ้นทีจ
่ ํ าหน่ ายได ้ทัง้ หมด
1,450 ล ้านหุ ้น
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 และแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่าบริษัทฯ
ได ้มอบหมายให ้นายนวพล ดิษเสถียร เลขานุการบริษัท ทําหน ้าทีจ
่ ดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม และได ้แนะนํ า
้ จง
กรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบั ญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษั ทฯ ที่เข ้าร่ วมประชุม เพื่อร่ วมให ้ข ้อมูลและชีแ
รายละเอียดต่างๆ ในการตอบข ้อซักถามแก่ทป
ี่ ระชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายคุรุจต
ิ

นาครทรรพ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน
่ กรองการลงทุน
กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกลัน
่ กรองการลงทุน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย
กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย
และกรรมการกลัน
่ กรองการลงทุน
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

2.

นายสุทศ
ั น์

ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

3.
4.
5.

นายชวลิต
เรืออากาศเอกศิรเิ ดช
นายชวน

พิชาลัย
จุลเปมะ
ศิรน
ิ ันท์พร

6.
7.
8.
9.

นายสาธิต
นางสาวปิ ยะธิดา
นายสุวท
ิ
นายรัมย์

รังคสิร ิ
ประดิษฐบาทุกา
คงแสงภักดิ์
เหราบัตย์

10.

นายวิฑรู ย์

กุลเจริญวิรัตน์

11.

นางสาวรัตนา

ตรีพพ
ิ ัฒน์กล
ุ

12.

นายสุธน

บุญประสงค์

13.
14.
15.

นางสาวประภา
นายธราพงษ์
นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ

ปูรณโชติ
วิทต
ิ ศานต์
พจนา

ผูบ
้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายพีระวัฒน์
2. นายเกรียงฤทธิ์
ั
3. นายวุฒช
ิ ย
4. นายสมนึก
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายประยุทธ
นายดํารงค์
นายรฦก
นางสุนี
นายธีระศักดิ์
นางบุญทิวา
นายนิมต
ิ ร

พุ่มทอง
เจียจันทร์พงษ์
ตันกุรานันท์
จินดาทรัพย์
ธงสุวรรณ
เขียวชะอุม
่
สัตยาภรณ์
รัชตมุทธา
ประกายบุญทวี
ด่านศมสถิต
เล็กเจริญสุข

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
ทําหน ้าทีก
่ รรมการผู ้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
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12.

นายนวพล

ดิษเสถียร

13.

นายสมหมาย

ภูษณชาคร

14.

นางสาวเรวดี

ศรีคงยศ

15.
16.

นางนิสาลักษณ์
นางสุพัตรา

มุง่ พาลชล
ทองกาญจน์

ผูส
้ อบบ ัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวัยวัฒน์

ผู ้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
ทําหน ้าที่ เลขานุการบริษัท
ผู ้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส
ฝ่ ายกํากับและวิเคราะห์บญ
ั ชี
ผู ้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส
ฝ่ ายบริหารและวางแผนการเงิน
ผู ้อํานวยการฝ่ ายประมวลบัญชี
ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารภาษี

กอสมานชัยกิจ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

ทีป
่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสวนีย
เสตเสถียร
2. นายเทพชล
โกศล

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จํากัด

้ จงให ้ทีป
หลัง จากนั ้น ประธานฯ ได ้ชีแ
่ ระชุม ทราบวิธ ีป ฏิบัต ใิ นการออกเสีย งลงคะแนนใน
แต่ ล ะระเบีย บวาระการประชุม เพื่ อ ให เ้ ป็ นไปตามข ้อพึง ปฏิบั ต ิสํ า หรั บ การจั ด ประชุม ผู ถ้ ือ หุ น
้ ของบริษั ท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย ซึง่ บริษัทฯ ได ้จั ดส่งรายละเอีย ดให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นพร ้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล ้ว โดยวิธล
ี งคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีท ี่ 1 : กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมี
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุม ด ้วยตนเองท่านใดไม่เ ห็ นด ้วยหรืองดออกเสียง ให ้ยกมือขึน
้ เพื่อ เจ ้าหน า้ ทีข
่ องบริษั ทฯ
จะรับบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว และถือว่าผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองทีไ่ ม่ได ้ยกมือในทีป
่ ระชุมมี
มติอนุ มั ตต
ิ ามทีป
่ ระธานฯ เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจ ารณาลงมติ ทัง้ นี้ วิธ ีก ารดังกล่าวเป็ นวิธป
ี ฏิบัต ส
ิ ําหรั บการ
ลงคะแนนในเรื่อ งทีเ่ สนอต่อ ทีป
่ ระชุมทุก ระเบีย บวาระ ยกเว ้นระเบีย บวาระที่ 6 ทีเ่ ป็ นการพิจ ารณาเลือ กตัง้
กรรมการ ซึง่ ประธานฯ แจ ้งว่าจะปฏิบัตต
ิ ามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ห ้เก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีเ่ ข ้าประชุม และการออกเสียงทุกกรณีทงั ้ ทีเ่ ห็ นด ้วย ไม่เห็นด ้วย และงด
ออกเสียง รวมทัง้ ให ้แยกการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
กรณี ท ี่ 2 : กรณี ท ี่ผู ้ถือ หุ ้นมอบฉั น ทะให ้มาประชุม แทน บริษั ทฯ ได ้จั ด ทํ า หนั ง สือ มอบ
่ ู ้ถือ
ฉันทะเป็ น 3 แบบ ตามทีก
่ รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดขึน
้ ได ้แก่ แบบ ก. เป็ นแบบทีผ
หุ ้นมอบให ้ผู ้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได ้ตามทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป
่ ระชุม แบบ ข. เป็ นแบบ
ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นกําหนดมาแล ้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่องอย่างไรบ ้าง และ แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือ
หุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น
โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้แบบมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึง่ ดังกล่าว หรืออาจจะจัดทําแบบมอบฉั นทะขึน
้ เองก็ได ้
ตามความเหมาะสมโดยอย่างน ้อยต ้องมีรายการตามแบบทีน
่ ายทะเบียนกําหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
ได ้กําหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะได ้ 3 ราย แต่อย่างไรก็ตามผู ้รั บมอบฉั นทะเพียง
ิ ธิเข ้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
รายเดียวเท่านัน
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิพจ
ในการลงคะแนนเสียงตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะ มีสท
ิ ารณา
้วิ
และลงมติแทนได ้ตามทีเ่ ห็ นสมควร จะใช ธก
ี ารเดียวกันกับกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองตามทีก
่ ล่าว
แล ้วข ้างต ้น
ส่วนหนั งสือมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้มอบฉั นทะได ้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไว ้แล ้ว บริษัทฯ ได ้บันทึกการออกเสียงตามนัน
้ ไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์แล ้วในตอนลงทะเบียนและจะใช ้นั บเป็ น
มติทป
ี่ ระชุม
ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้น
ออกเสียงไม่เห็ นด ้วยและงดออกเสียงไว ้เป็ นหลักฐานเท่านั ้น ยกเว ้นระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการ จะเก็ บ
บัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมดตามข ้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการออกเสียงลงคะแนนนัน
้ ประธานฯ แจ ้งว่า ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย
มีคะแนนเสียงเท่ากับจํ านวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสียง ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะต ้องออก
เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได ้ สําหรับมติทป
ี่ ระชุม ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว ้น ระเบีย บวาระที่ 7 ทีเ่ ป็ นการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให ้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น อ้ ยกว่า สองในสามของจํ า นวนเสีย งทั ง้ หมดของผู ้ถือ หุ ้นซึง่ มาประชุม เป็ นมติข อง
ที่ป ระชุม โดยนั บ บั ต รลงคะแนนที่ผู ถ้ ือ หุ น
้ งดออกเสีย งเป็ นฐานในการนั บ คะแนน ตามมาตรา 90 แห่ ง
พระราชบัญญัตม
ิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และในกรณีทม
ี่ ค
ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียง
้ าด
เพิม
่ ขึน
้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข
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ทัง้ นี้ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นไปตามทีป
่ รากฏในสิง่ ที่
ส่งมาด ้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้ ซึง่ ได ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ในการใช ้ระบบคอมพิว เตอร์ช ่ว ยในการนั บ คะแนนเสีย งนั ้น ในขัน
้ แรกบริษั ทฯ จะบั น ทึก
คะแนนเสียงตามจํานวนหุ ้นของผู ้ทีม
่ าลงทะเบียนเข ้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็ น “เห็ นด ้วย” ไว ้ทัง้ หมด
ก่อ น ขัน
้ ต่อ ไปเมื่อมีข ้อมูล จากการลงทะเบียนโดยการมอบฉั น ทะทีร่ ะบุค วามประสงค์ข องผู ้มอบไว ้ชัด เจน
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะนํ าคะแนนเสียง “ไม่เห็ นด ้วย” และ “งดออกเสียง” มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง “เห็ นด ้วย”
ทีบ
่ ันทึกไว ้ และขัน
้ สุดท ้ายเมือ
่ มีการลงมติ ในทีป
่ ระชุม จะนํ าคะแนนเสียง “ไม่เห็นด ้วย” และ “งดออกเสียง”
ทีผ
่ ู ้เข ้าประชุมยกมือและ ส่งบัตรลงคะแนนให ้เจ ้าหน ้าทีม
่ าหักออกอีก จนในทีส
่ ด
ุ จะได ้คะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเ่ ห็ นด ้วย ไม่เห็นด ้วย และงดออกเสียง เพือ
่ ประธานฯ จะได ้แจ ้งผลการนั บ
คะแนนเสียงต่อทีป
่ ระชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป
ประธานฯ แจ ้งว่า ในการประชุมครัง้ นี้บริษัทฯ ได ้เชิญบริษัททีป
่ รึกษากฎหมาย เป็ นคนกลาง
เพือ
่ ทําหน ้าทีด
่ แ
ู ลให ้การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต ้องตามกฎหมายและข ้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยการร่ วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได ้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู ้ถือ หุ ้นหรือผู ้รั บ
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมองค์ประชุม ผู ้มีสว่ นได ้เสียไม่ได ้ใช ้สิทธิออกเสียง วิธก
มอบฉั นทะทีม
่ ส
ี ท
ี ารลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสียงสอดคล ้องตรงกับข ้อบังคับบริษัทฯ และทีป
่ ระธานทีป
่ ระชุมแจ ้ง ตลอดจนดูแลให ้มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู ้ถือ หุ ้นที่เ ข ้าประชุม และตรวจสอบความถู ก ต ้องของผลของมติท ี่ป ระชุม และผลของการ
ลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
ประธานฯ แจ ้งต่อ ไปว่า บริษัท ฯ ได ้ดํ า เนิน การเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุ
่ บุคคลเพือ
ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
่ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน ้า โดยได ้เปิ ดรับ
การเสนอเรือ
่ งระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นเวลารวม 4 เดือน ซึง่ ได ้แจ ้งให ้
ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์
ของบริษั ทฯ และเพื่ อ ให ก้ ารปฏิบั ต ิม ีค วามโปร่ ง ใสและเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริษั ทฯ อย่ า งแท ้จริง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรือ
่ ง ซึง่ ประกอบด ้วยการกําหนด
ิ ธิเสนอเรือ
คุณสมบัตข
ิ องผู ้มีสท
่ ง เรือ
่ งทีจ
่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัตแ
ิ ละลักษณะต ้องห ้าม
้ สุด
ของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางทีใ่ ช ้ในการเสนอเรือ
่ ง ตลอดจนขัน
้ ตอนในการพิจารณา ทัง้ นี้ เมือ
่ สิน
่
ระยะเวลาทีบ
่ ริษัทฯ ได ้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล ้ว ปรากฏว่า ไม่ม ี ผู ้ถือหุ ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชือ
บุคคลเพือ
่ เป็ นกรรมการ
หลั ง จากนั ้น ประธานฯ ได ้ดํ า เนิน การประชุม ตามระเบีย บวาระการประชุม ที่ไ ด ้ จั ด ส่ง ให ้
ผู ้ถือหุ ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เป็ นลําดับดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557
เมือ
่ ว ันที่ 28 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให ้ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณารายงานการประชุม สามั ญ ผู ้ถือหุ ้น ประจํ า ปี 2557 ทีจ
่ ัด
ประชุมเมือ
่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึง่ มีจํานวน 20 หน ้า ตามรายละเอียดในหน ้าที่ 7 ถึงหน ้าที่ 26 ของหนั งสือ
บอกกล่าวนัดประชุมทีไ่ ด ้ส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที่ป ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิ่ม เติม ซึง่ ไม่ ม ีผู ้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 มมีมติรบ
ั รองรายงานการประชุ มสาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557 ตามทีป
่ ระธานฯ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
เห็นด้วย

1,020,347,391

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9986

ไม่เห็นด้วย

14,455

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0014

งดออกเสียง

88,946

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,020,361,846

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง
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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
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี คณะกรรมการฯ ผู ้บริห าร และพนั กงานของบริษัทฯ ได ้มุ่งมั่ น
่ าร “เป็ นบริษัทพลังงานครบวงจรชัน
้ นํ า
ทุม
่ เท และพั ฒนา เพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ทีจ
่ ะเปลีย
่ นผ่านสูก
ทีม
่ ุ่งเน ้นการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก” ภายใต ้นโยบายการปรั บโครงสร ้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให ้เกิด
ความเหมาะสมทัง้ โครงสร ้างการบริหารการเงิน และการจัดการ โดยแบ่งโครงสร ้างการลงทุนเป็ น 4 กลุม
่ หลัก คือ
้ เพลิงหลักในประเทศ ภายใต ้การลงทุนของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าเชือ
ราชบุรี จํากัด โดยมีกําลังการผลิตรวม 4,882.65 เมกะวัตต์ จําแนกเป็ นโรงไฟฟ้ า ทีเ่ ดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์แล ้ว
4,748.05 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร ้างและพัฒนา 134.60 เมกะวัตต์
(2) โรงไฟฟ้ าพลัง งานทดแทนในประเทศ ภายใต ้การลงทุน ของบริษั ท ราชบุรีพ ลัง งาน
จํ ากัด ปั จจุบันมีกําลังการผลิต รวม 69.34 เมกะวัตต์ ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าทีเ่ ดินเครื่อง เชิงพาณิชย์แล ้ว
65.38 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร ้างและพัฒนา 3.96 เมกะวัตต์
(3) โครงการในต่างประเทศ ได ้แก่ การลงทุนในสาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
และประเทศออสเตรเลีย ปั จจุบน
ั มีกําลังการผลิตรวม 1,537.08 เมกะวัตต์ ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าทีเ่ ดินเครือ
่ ง
เชิงพาณิชย์แล ้ว 663.27 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร ้างและพัฒนา 873.81 เมกะวัตต์
(4) การลงทุนในธุรกิจเกีย
่ วเนือ
่ ง ได ้แก่ การลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจเดินเครือ
่ ง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า และธุรกิจซ่อมอุปกรณ์กงั หันก๊าซ เป็ นต ้น ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้การดําเนินงานครบวงจร
ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุง่ มั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องด ้วยความรอบคอบ
้ 6,578.12 เมกะวัตต์ เป็ นกําลังการผลิตทีอ
โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทัง้ สิน
่ ยู่ระหว่างการ
ก่อสร ้างและพัฒนาจํานวน 1,012.37 เมกะวัตต์ และในปี 2566 มีเป้ าหมายทีจ
่ ะเพิม
่ มูลค่ากิจการ และสร ้าง
ผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้นเป็ น 282,000 ล ้านบาท หรือกําลังการผลิต 9,700 เมกะวัตต์ ควบคูไ่ ปกับการดูแล
สร า้ งสรรสัง คมสู่ค วามเป็ นองค์ก รสีเ ขีย วที่ม ีค วามรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมและสิง่ แวดล ้อม ตอบสนองความ
คาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย เพื่อให ้ได ้รั บการยอมรั บ และมีความยั่งยืนทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล ้อม
จากความพยามยามอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั ้ง ที่จ ะแสวงหาพั น ธมิต รรายใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายฐาน
การลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให ้ปี 2557 มีโครงการทีเ่ ข ้าลงทุนเพิม
่ เติมทีส
่ ําคัญ ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ า
่
พลั ง งานแสงอาทิต ย์บ ริษั ท อาร์ไ อซีไ อ อิน เตอร์เ นชัน แนล อิน เวสต์เ มนต์ จํ า กั ด ประเทศญี่ปุ่ น จํ า นวน
2 โครงการ สัดส่วนการลงทุนร ้อยละ 60 คิดเป็ นกําลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนของบริษัทฯ จํานวน 20.11
เมกะวัต ต์ ซึง่ ขณะนี้ไ ด ้มีก ารลงนามสัญ ญาระหว่างผู ้ถือ หุ ้นแล ้ว และคาดว่า จะเดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์ใ นปี
่ จํากัด สัดส่วน
2559 นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน
การลงทุนร ้อยละ 35 คิด เป็ นกําลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนของบริษัทฯ จํ านวน 35 เมกะวัตต์ ซึง่ ได ้ลง
นามสัญ ญาระหว่า งผู ้ถือ หุ ้นแล ้ว ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่า งการศึก ษาและจั ด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม และเตรีย มจั ด ทํ า ข ้อกํ า หนดเพื่อ จั ด หาผู ้รั บ เหมางานวิศ วกรรมจั ด หาและก่อ สร า้ ง คาดว่า จะ
เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ในปี 2562
สําหรั บโครงการโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษั ทฯ ทีส
่ ามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ได ้ตามแผน
่ ชุดที่ 2
เพิม
่ เติมเมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราชบุรเี วอลด์โคเจนเนอเรชัน
่ ารเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิม
นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้ าทีอ
่ ยู่ระหว่างการก่อสร ้างและพั ฒนาทีจ
่ ะเข ้าสูก
่ เติมอีก
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลัง ความร ้อนหงสา โรงไฟฟ้ าพลัง งานชีว มวล จัง หวัด สงขลา โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ าราย
เล็ ก นวนคร โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิต ย์อ าร์ไ อซีไอ ประเทศญีป
่ ุ่ น โรงไฟฟ้ าพลัง นํ้ า เซเปี ยน-เซนํ้ า น อ้ ย
และโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก เบิก ไพร โคเจนเนอเรชั่น เป็ นต ้น ซึง่ โรงไฟฟ้ าเหล่า นี้จ ะเข ้าเสริม ความ
แข็งแกร่งและสร ้างรายได ้ให ้แก่บริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2558 - 2562 อีกประมาณ 1,012.37 เมกะวัตต์
การบริหารการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน ้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพ
คล่อง เพือ
่ รองรับการขยายการลงทุน มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และ ให ้ความสําคัญในการบริหารต ้นทุน
ทางการเงิน และรั กษาอัต ราส่ว นทางการเงินให ้อยู่ใ นระดับ ทีเ่ หมาะสม โดยในปี 2557 บริษั ทฯ ได ้รั บการ
ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ได ้แก่ ระดับ “AA+” จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากัด ระดับ “BBB+” จาก
บริษัท Standard & Poor's และระดับ “Baa1” จากบริษัท Moody’s Investors Service ซึง่ สะท ้อนการเป็ นผู ้นํ า
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ฐานะทางการเงินทีแ
่ ข็งแกร่ง และการได ้รับการยอมรับในระดับสากล
ิ ทรั พย์มูลค่า 96,235 ล ้านบาท
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสน
ิ 35,036 ล ้านบาท และส่วนของผู ้ถือหุ ้น 61,199 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น 0.57
หนีส
้ น
เท่า โดยมีกําไร 6,279.03 ล ้านบาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมือ
่ เดือนกันยายน 2557 เป็ นเงิน
จํานวน 1,595 ล ้านบาท หรือหุ ้นละ 1.10 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลงวดที่ 2 ในเดือนเมษายน 2558 ทัง้ นี้ เงินปั นผล
ประจําปี เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ทีก
่ ําหนดจ่ายไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตาม
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งบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ ๆ แล ้ว โดยตลอดระยะเวลา 15 ปี ทีผ
่ ่าน
มา บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํา่ เสมอ
การบริหารองค์กร บริษัทฯ ให ้ความสําคัญในการเสริมสร ้างศักยภาพและพัฒนา ขีดความสามารถ
่ ารเติบโต
ภายในองค์กรให ้มีความแข็งแกร่ง เพือ
่ ให ้พร ้อมรองรับการตอบสนองกลยุทธ์ และเป้ าหมายใหม่ขององค์กรสูก
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่ มั่นพัฒนาบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ต
ี ามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่ อ เนื่ อง คํ านึ ง ถึ ง ผู ม
้ ี ส ่ ว นได เ้ สี ย ทุ ก กลุ่ ม การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชน ประกอบธุ รกิ จ ด ว้ ยหลั กคุ ณ ธรรม
่ เพือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม และต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ เป้ าหมายการเติบโต และดํารงธุรกิจอย่าง
มั่นคง ควบคูไ่ ปกับการอยูร่ ่วมกันอย่างปกติสข
ุ และยั่งยืนในทุกมิต ิ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อ “โครงการคนรั กษ์ ป่า ป่ ารั กชุมชน” ทีร่ ่วมกับ กรมป่ าไม ้
ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 7 หรือ เป็ นปี ที่ 2 ของระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) ภายใต ้กิจ กรรมหลัก คือ การประกวดป่ า
ชุมชนค่ายเยาวชนกล ้ายิม
้ และสัมมนาเครือข่ายผู ้นํ าชุมชน รวมทัง้ มีโครงการ 60 ป่ าชุมชนอนุ รักษ์ พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชดําริฯ เพือ
่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธม
ี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (ปี 2556 - 2558) โครงการ
ศึก ษาการกักเก็บ คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่ าชุม ชนอย่า งมีสว่ นร่ วม (ปี 2556 - 2560)
โครงการปลูกป่ าต ้นนํ้ าสร ้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน โครงการศูนย์การเรียนรู ้การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม ้ตามแนว
พระราชดําริทส
ี่ ถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ และโครงการพลังงานชุมชน (ปี 2557 - 2559) เป็ นต ้น ซึง่
โครงการเหล่า นี้จะตอบสนองความมุ่ง มั่ นของบริษั ทฯ ในการลดก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ท จ
ี่ ะช่ว ยบรรเทา
สภาวะโลกร ้อน
จากการบริห ารงานอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพภายใต ้การดํ า เนิน ธุ ร กิจ อย่ า งมีคุณ ธรรม โปร่ ง ใส
่ ถือ ส่งผลให ้ในปี 2557 บริษัท ฯ บรรลุความสําเร็ จ ที่
มีความรั บผิดชอบ มีบุคลากรทีม
่ ศ
ี ักยภาพ และน่ าเชือ
สําคัญ ได ้แก่ สามารถ ลดค่าใช ้จ่ายและปรับปรุงศักยภาพการดําเนินโครงการต่างๆ ผลักดันโครงการเพือ
่ สร ้าง
โอกาสทางธุรกิจ เพิม
่ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และปรับเปลีย
่ นการลงทุนเพือ
่ รักษาต ้นทุนและสร ้างโอกาส
่ ารเติบโตตามเป้ าหมาย วิสย
ั ทัศน์
การลงทุนใหม่ทด
ี่ ก
ี ว่า ซึง่ เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ไปสูก
และกลยุทธ์ธรุ กิจ เพือ
่ สร ้างประโยชน์สงู สุดให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได ้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณทีส
่ ําคัญ ได ้แก่ รางวัลรายงานความ
ยั่งยืนดีเด่น ประจํ าปี 2557 การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน “ดีมาก” การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจําปี 2556/57 (87.65 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉลีย
่ ภาพรวมของบริษัท
จดทะเบียนไทยทีท
่ ําการสํารวจทัง้ หมด 100 บริษัท (เฉลีย
่ 75.39 คะแนน หรือร ้อยละ 53.09) รางวัลคุณภาพการจัดการ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 รางวัล Investors' Choice Award รางวัล “ดีเด่น” ด ้านการ
นํ าเสนอข ้อมูลเพือ
่ ผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหุ ้นในงาน 10th Anniversary SET in the City Bangkok 2014 และอาคาร
สํานักงานของบริษัทฯ (อาคาร RATCH) ได ้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ระดับที่ 2 นอกจากนี้
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยหลักได ้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด ้านแรงงานสัมพั นธ์และ
่ ารพั ฒนาด ้านสิง่ แวดล ้อมและความรั บผิดชอบต่อ
สวัสดิการแรงงาน รางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสูก
สังคมอย่างยั่งยืน “CSR-DIW Continuous Award 2014” ประเภท “CSR-DIW Continuous Award 2014”
รางวัลสถานประกอบการทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและมีการจัดการ
สภาพแวดล ้อมดีเด่น (EIA Monitoring Awards 2014) รวมทัง้ โรงไฟฟ้ าของกลุม
่ บริษัทฯ ยังได ้รับใบรับรอง
มาตรฐานสากลในการจัดการสิง่ แวดล ้อม (ISO 14001) และมาตรฐานด ้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(OHSAS 18001)
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1.

ั ดิ์ เมฆมาสิน ผู ้ถือหุ ้น มีข ้อสังเกตดังนี้
นายณรงค์ศก

่ ชมการจัดทําเอกสารสนั บสนุ นการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2558
(1)
ขอชืน
ได ้แก่ รายงานประจํ า ปี 2557 ฉบั บ สรุ ป ข ้อมู ล ทางการเงิน ว่า อยู่ ใ นเกณฑ์ท ี่ด ี แต่ตั ว อั ก ษรในงบการเงิน
ค่อนข ้างเล็ก จึงขอให ้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาปรับปรุงขนาดตัวอักษรให ้มีขนาดทีใ่ หญ่ขน
ึ้ กว่านี้
(2)
จากข ้อมูลรายงานประจํ าปี 2557 ฉบับสรุปข ้อมูลทางการเงิน หน ้า 35 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึง่ แสดงรายการ RATCH-Australia Corporation Limited ประเทศออสเตรเลีย เพียงบรรทัด
เดียวนั น
้ ซึง่ ตามข ้อเท็จจิรง RATCH-Australia Corporation Limited มีโรงไฟฟ้ าหลายแห่ง จึงขอเสนอให ้บริษัทฯ
พิจารณาเพิม
่ เติมรายละเอียดโรงไฟฟ้ าทัง้ หมด และอธิบายด ้วยว่า โรงไฟฟ้ าแต่ละแห่ง มีประเด็นปั ญหาอะไรบ ้าง
ประธานฯ รั บ ข ้อสัง เกตของผู ้ถือ หุ ้นดัง กล่า วเพื่อ ไปพิจ ารณาปรั บ ปรุ ง ต่อ ไป และได ้
้ จงว่า การลงทุน ใน RATCH-Australia Corporation Limited มีท ม
ชีแ
ี่ าจากบริษั ท ฯ ได ้ลงทุนผ่านบริษัท
้ สน
ิ ทรั พ ย์ข อง RATCHอาร์ เ อช อิน เตอร์ เ นชั่ น แนล (สิง คโปร์ ) คอร์ป อเรชั่ น จํ า กั ด โดยการเข ้าไปซื อ
Australia Corporation Limited เมือ
่ ประมาณ 3 - 4 ปี ทีผ
่ ่า นมาก่อนทีต
่ นเองจะเข ้ามาเป็ นกรรมการของ
้ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกั บ โรงไฟฟ้ าต่า งๆ ของ RATCHบริษั ทฯ จากนั ้น ได ้ขอให ้กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ชีแ
Australia Corporation Limited เพิม
่ เติม
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กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ได ้นํ า เสนอแผนภาพโครงการโรงไฟฟ้ าต่า งๆ ของ RATCH้ จงว่า ปั จจุบันโรงไฟฟ้ าของ RATCH-Australia Corporation Limited
Australia Corporation Limited และชีแ
้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ จํานวน 3 แห่ง ได ้แก่ โรงไฟฟ้ า
ทัง้ หมดมีจํานวน 6 แห่ง ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เชือ
Townsville, Kemerton และ BP Kwinana ส่วนทีเ่ หลืออีก 3 แห่ง เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ได ้แก่ โรงไฟฟ้ า
Starfish Hill, Toora และ Windy Hill ทัง้ นี้โรงไฟฟ้ าทีด
่ ําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็ น
ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ ากับผู ้รั บซือ
้ ไฟฟ้ า ได ้แก่ โรงไฟฟ้ า Windy Hill, Townsville,
2 ระบบ คือ โรงไฟฟ้ าทีม
่ ส
ี ญ
Kemerton และ BP Kwinana ส่วนโรงไฟฟ้ าทีแ
่ ข่งขันในตลาดเสรี ได ้แก่ Starfish Hill และ Toora
ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ ากับผู ้รับซือ
้
นอกจากนี้ การดําเนินงานโดยรวมสําหรับโรงไฟฟ้ าทีม
่ ส
ี ญ
่ ห่ง ได ้แก่ โรงไฟฟ้ า Windy Hill, Townsville, Kemerton และ BP Kwinana นั น
ไฟฟ้ าทัง้ สีแ
้ ไม่มป
ี ระเด็น
้ ขายไฟฟ้ าตามสัญญา ส่วนโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Starfish
ปั ญหาในเรื่องการดําเนินการ เพราะว่าเป็ นการซือ
้ กิจการ
Hill และ Toora นัน
้ จะมีประเด็นเรือ
่ งอัตราค่าไฟฟ้ า ซึง่ เมือ
่ ประมาณ 3 - 4 ปี ทีแ
่ ล ้วทีบ
่ ริษัทฯ เข ้าไปซือ
ทัง้ หมดของ RATCH-Australia Corporation Limited ซึง่ ในขณะนั น
้ ค่า ไฟฟ้ าในภาพรวมของประเทศ
ออสเตรเลียถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทด
ี่ ี แต่ตอ
่ มาประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหาด ้านเศรษฐกิจตกตํา่ จึงทําให ้เกิด
ปั ญหาดังนี้ 1) ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้สูงกว่าความต ้องการใช ้ไฟฟ้ า (Oversupply) ส่งผลให ้ค่าไฟฟ้ า
ในตลาดแข่ง ขัน เสรีล ดลง 2) นโยบายการสนั บ สนุ น พลัง งานทดแทน (ซึง่ เทีย บเคีย งกับ ประเทศไทยคือค่า
Adder Fee) ของรัฐบาลออสเตรเลียเปลีย
่ นแปลงไปจากเดิม ส่งผลให ้ค่าไฟฟ้ าฐาน (Black Electricity Price) และอัตราการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนลดลงตามไปด ้วย ดังนั น
้ จะเห็นได ้ว่า โรงไฟฟ้ าทีอ
่ ยู่ในตลาดแข่งขันเสรีจะได ้รับผลตอบแทน
ทีล
่ ดลงหลังจากช่วง 3 - 4 ปี ทีผ
่ ่านมา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Starfish Hill อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ต ้นปี 2558
อัตราค่าไฟฟ้ าฐาน (Black Electricity Price) และอัต ราการสนั บ สนุ น พลัง งานหมุน เวีย น เริม
่ มีแ นวโน ้มที่
สูงขึน
้ จึงคาดว่า ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าทีอ
่ ยูใ่ นตลาดแข่งขันเสรีน่าจะมีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ ตามไปด ้วย
2. นายธานินทร์ งามวิท ยาพงศ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า ตามทีบ
่ ริษัท ฯ มีแ ผนจะเพิม
่ กําลัง
การผลิตอีก 1,000 เมกะวัตต์ นัน
้ ได ้มีการทําประมาณการหรือไม่วา่ จะมีกําไรสุทธิเท่าใด
้ จงว่า ปั จจุบน
ประธานฯ ชีแ
ั บริษัทฯ ได ้พยายามรักษาระดับการเติบโต โดยมีกําลังการ
้ ขายไฟฟ้ าแล ้ว 6,578 เมกะวัต ต์ ซึง่ ในจํ านวนนี้มก
ผลิต รวมทีม
่ ส
ี ัญญาซือ
ี ํ าลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าทีอ
่ ยู่
ระหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา 1,012 เมกะวัตต์ ในปี 2558 นี้จะมีโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทจ
ี่ ะก่อสร ้างแล ้วเสร็ จ
และสามารถเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ได ้ คือ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว ขนาดกําลังการผลิตรวม
1,800 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจําหน่ายให ้ประเทศไทยประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ าดัง กล่า วบริษั ท ฯ ถือ
หุ ้นร ้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการทีอ
่ ยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมลงทุนเพิม
่ เติมอีกจํ านวน
หนึ่ง ดั งนั ้น ในการจั ดทํ าประมาณการรายได ้หรือกํ าไร บริษั ทฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกิดขึน
้ จริง ส่ว น
โครงการทีย
่ ังอยู่ระหว่างการก่อสร ้าง หรือโครงการทีจ
่ ะลงทุนเพิม
่ เติมในอนาคตนั น
้ บริษัทฯ จะยัง ไม่นํา มา
คํา นวณหรือ ประมาณการกํ า ไรเป็ นการล่ว งหน ้า เนื ่อ งจากจะทํา ให ้ตัว เลขทีไ่ ด ้ไม่ถูก ต ้อง อย่า งไรก็ ต าม
ั ทัศน์ (Vision) ทีจ
้ นํ าครบวงจร ที่
บริษัทฯ ยังมีเป้ าหมายทีจ
่ ะเพิม
่ กําลังการผลิตตามวิสย
่ ะเป็ นผู ้ผลิตไฟฟ้ าชัน
มุ่งเน ้นการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก โดยการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ ทีจ
่ ะเพิม
่ กําลัง
การผลิตเป็ น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 หรืออีก 8 ปี ข ้างหน ้า
3. นายบรรลือ ศัก ดิ์ ปุส สะรั ง ษี ผู ้รั บ มอบฉั น ทะจากผู ้ถือ หุ ้น (นางนพวรรณ ปุส สะรั ง ษี )
สอบถามว่า ตามทีบ
่ ริษัทฯ มีแผนทีจ
่ ะขยายกําลังการผลิตเพิม
่ นั น
้ ได ้ประเมินหรือไม่วา่ เศรษฐกิจไทยจะมีการ
ขยายตัวเท่า ใด และความต ้องการพลัง งานไฟฟ้ าจะเพิ่มขึน
้ เท่า ใด เนื่อ งจากเศรษฐกิจ โลกในขณะนี้ยั ง อยู่
ระหว่างการปรั บฐาน ไม่วา่ จะเป็ น เศรษฐกิจประเทศจีน ยุโรป สหรั ฐอเมริกา และญีป
่ ุ่ น ทีม
่ ก
ี ารเติบโตน ้อยลง
นอกจากนี้การบริโภคภายในประเทศมีการขยายตัวทีต
่ ํา่ หนี้ครัวเรือนสูงขึน
้ ตลอดจนราคาสินค ้าเกษตรโดยเฉพาะโภค
ภัณฑ์ ทีอ
่ าจจะตํา่ ไปอีกหลายปี และหากประเมินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตน ้อย บริษัทฯ ควรทบทวนแผนการขยาย
กําลังการผลิตบางส่วนหรือไม่ อย่างไร
้ จงว่า ในการขยายกํ า ลังการผลิต นอกเหนือ จากทีบ
ประธานฯ ชีแ
่ ริษั ทฯ จะคํ านึง ถึง
ตลาดไฟฟ้ าในประเทศแล ้ว ยังคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (Power
Development Plan : PDP) ซึง่ รัฐบาลจะมีการทบทวนทุก 3 ปี และปั จจุบันแผน PDP ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาทบทวน ทัง้ นี้ นั บแต่บริษัทฯ ได ้ก่อตัง้ มาเป็ นเวลา 14 ปี ย่างเข ้าปี ที่ 15 บริษัทฯ ไม่ได ้จํากัดทีจ
่ ะสร ้าง
การเติบ โตด ้านการผลิต ไฟฟ้ าเฉพาะภายในประเทศ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ตลาดไฟฟ้ าในประเทศค่อ นข ้างมี
ขีดจํากัด แม ้ว่าอัตราการเติบโตด ้านการใช ้ไฟฟ้ าจะสูงขึน
้ แต่การเติบโตก็ขน
ึ้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจด ้วย ด ้วยเหตุนี้
บริษั ทฯ จึงได ้มีแผนทีจ
่ ะขยายการเติบโตไปยังต่างประเทศทีย
่ ังมีความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าสูง โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ ้าน ดังจะเห็ นได ้ว่า ปั จจุบันบริษัทฯ ได ้ขยายการลงทุนไปยังประเทศออสเตรเลีย และล่าสุดได ้ไปลงทุนใน
ประเทศญี่ปุ่ น อย่ างไรก็ ตาม บริษั ทฯ พยายามรั ก ษาระดั บ การเติบ โตและผลกํ า ไรเพื่อ ตอบสนองต่อ ความ
คาดหวังของผู ้ถือหุ ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้ าของบริษัทฯ แห่งแรกได ้แก่โรงไฟฟ้ าราชบุรีทจ
ี่ ังหวัดราชบุรี มีอายุ
่ ี ท ี่ 15 แล ้ว ค่าไฟฟ้ าปลายอายุของโรงไฟฟ้ าจึงเริม
โรงไฟฟ้ าเข ้าสูป
่ ลดลง บริษัทฯ จึงต ้องหาโครงการใหม่ๆ เข ้ามา
ทัง้ นี้ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ ได ้พิจารณาเป้ าหมายกําลังการผลิตทีต
่ งั ้ ไว ้ 9,700 เมกะวัตต์ ภายใน 8
ปี ข ้างหน ้า แต่จะต ้องมีการทบทวนหากมีความเป็ นไปได ้ยาก ด ้วยข ้อจํากัดของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
จึงทําให ้ต ้องพยายามหาโครงการในต่างประเทศให ้มากขึน
้ ไม่เฉพาะโครงการต่างประเทศทีข
่ ายไฟฟ้ าในประเทศไทย
เท่านั น
้ แต่จะรวมถึงโครงการในต่างประเทศทีข
่ ายไฟฟ้ าให ้ประเทศนั น
้ ๆ ด ้วย เช่น สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และ
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กัมพูชา ทีม
่ รี ะดับความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าต่อหัวทีต
่ าํ่ ทําให ้มีโอกาสทีจ
่ ะขยายกําลังการผลิตในประเทศเหล่านี้ อีกทัง้
่ งในระดับทีย
การร่วมทุนกับโครงการทีน
่ ่าสนใจ จะต ้องมีความเสีย
่ อมรับได ้
4.

นายประเสริฐ แก ้วดวงเทียน ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

(1)
ตามที่บริษั ทฯ มีแผนจะลงทุ นโรงไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่ นนั ้น มีจุ ด เด่ นหรื อข อ้
่ งต่อเรือ
ได ้เปรียบอะไรบ ้าง และความเสีย
่ งแผ่นดินไหวและค่าครองชีพสูง อาจทําให ้มีผลกระทบต่อผลประกอบการที่
จะได ้รับหรือไม่
(2)
ในการไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศญีป
่ น
ุ่ โอกาส
ของบุคลากรไทยทีจ
่ ะไปทํ างานในต่างประเทศและได ้ใช ้ความรู ้ความสามารถ มีประมาณร ้อยละเท่าใดในแต่ละ
โครงการ
(3)
การทีบ
่ ริษัทฯ ลงทุนในโครงการต่างประเทศ ได ้แก่ ประเทศญีป
่ น
ุ่ และประเทศ
ออสเตรเลีย ทัง้ นี้ ไม่รวม สปป.ลาว นั น
้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายทีจ
่ ะเพิม
่ รายได ้ให ้กิจการคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ
เท่าใด และจะทําให ้มีรายได ้ร ้อยละเท่าใดของรายได ้รวม
้ ไฟฟ้ าผันแปรทีต
(4)
จากการทีป
่ ระเทศออสเตรเลียมีการปรับเปลีย
่ นเรือ
่ งราคารับซือ
่ ํา่ ลง
้ ขายไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement : PPA) จะต ้องกําหนดเวลาในการซือ
้ ขาย
นั น
้ ตามปกติการทําสัญญาซือ
ไฟฟ้ าทีย
่ าวนาน เช่น Adder ซึง่ ในประเทศไทยจะกําหนดไว ้ประมาณ 10 ปี ดังนั น
้ ในช่วงเวลาทีอ
่ ยู่ในสัญญา จึงไม่
ควรจะมีการปรับเพิม
่
หรือลด ไม่ทราบว่าสัญญานีเ้ ป็ นอย่างไร
(5)
จากการทีบ
่ ริษัท ฯ มีแ ผนจะเพิ่มโรงไฟฟ้ า ขอทราบว่า บริษัท ฯ มีแ ผนทีจ
่ ะใช ้
้ เพลิงจํานวนมาก
พลังงานประเภทใดบ ้าง เนื่องจากเห็นว่าในปั จจุบันโรงไฟฟ้ ามีการใช ้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชือ
อีกทัง้ รัฐบาลได ้มีการผลักดันให ้ใช ้พลังงานจากถ่านหินด ้วยนัน
้ ในขณะทีย
่ ังมีผู ้ทีเ่ ห็นต่างอยู่
(6)
ในฐานะทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายใหญ่ของประเทศ จึงขอทราบว่า มีผู ้ใดบ ้าง
ทีเ่ ห็ นแตกต่าง เพราะเหตุใด แต่เห็ นว่าน่ าจะทํ าความเข ้าใจกั นได ้ ปั จจุบั นพลังงานถ่ านหินสามารถผลิตไฟฟ้ า
ตอบสนองความต ้องการใช ้ไฟฟ้ าของเมืองใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ได ้ จึงหวังว่าบริษัทฯ ซึง่ เป็ นผู ้นํ าในการผลิต
ไฟฟ้ าจะสามารถบริหารจัดการเรือ
่ งนีไ้ ด ้
้ จง ดังนี้
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 ชีแ
(1)
โครงการในประเทศญี่ปุ่ น บริษั ทฯ ได ้เข ้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (PV Solar) จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็ น 1) โครงการ
Iwaki มีกําลังการผลิตประมาณ 22 เมกะวัตต์ และ 2) โครงการ Ueda ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 11 เมกะวัตต์ และ
้ จงรายละเอียดอืน
่ งของโครงการ ซึง่ โครงการทัง้ 2 แห่ง ปั จจุบันได ้รับ FIT แล ้ว และได ้มี
ได ้ชีแ
่ ๆ ดังนี้ 1) ความเสีย
้ ไฟฟ้ าจากผู ้รั บซือ
้ ไฟฟ้ าแล ้ว โดยค่าไฟฟ้ าทีไ่ ด ้จะอยู่ทรี่ าคา 40 เยน ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
การยืนยันการรับซือ
่ งน ้อยมาก 2) ความเสีย
่ งเรื่องแผ่นดินไหว โดยปกติการไปลงทุนของบริษัทฯ จะมีการทําประกันภัย
จึงมีความเสีย
ซึง่ ครอบคลุมความเสียหายเกีย
่ วกับอุปกรณ์ และ Business Interruption (การประกันภัยธุรกิจกรณีหยุดชะงัก) ไว ้แล ้ว
สําหรับผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ดังกล่าวนัน
้ อยูท
่ ป
ี่ ระมาณไม่ตํา่ กว่าร ้อยละ 11 ขึน
้ ไป
สําหรั บการลงทุนในประเทศญีป
่ ุ่ นหากได ้ผลตอบแทนการลงทุนโครงการเกินร ้อยละ 5 ถือว่าเป็ นทีน
่ ่ าพอใจ
แล ้ว 3) อัตราค่าครองชีพทีส
่ งู ขึน
้ ในประเทศญีป
่ ุ่ น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีป
่ ุ่ นทีบ
่ ริษัทฯ ได ้เข ้าไปลงทุนนั น
้ แทบจะไม่ได ้ใช ้ผู ้ปฏิบัตงิ านในการดําเนินงาน (Operate) เลย แต่จะใช ้
เพียงบางช่วงเวลาเท่านัน
้ ดังนัน
้ อัตราค่าครองชีพทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในประเทศญีป
่ นจึ
ุ่ งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น ้อยมาก
(2)
โครงการในประเทศออสเตรเลีย
จากสภาวะเศรษฐก จ
ิ และการทีร่ ัฐ บาล
ออสเตรเลีย เปลีย
่ นแปลงนโยบาย ทํา ให ้ส่ง ผลกระทบ ดัง นี้ 1) ตลาดในประเทศออสเตรเลีย เป็ นตลาด
แข่งขันเสรี (Merchant) ซึง่ การแข่งขันจะขึน
้ อยู่กับความต ้องการใช ้ไฟฟ้ า (Demand) และปริมาณการผลิต
ไฟฟ้ าเพือ
่ จําหน่าย (Supply) ประกอบกับปั จจุบันเศรษฐกิจมีการเติบโตทีน
่ ้อยมาก ดังนั น
้ จึงเกิด ปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้ าทีเ่ กินความต ้องการใช ้ไฟฟ้ า (Oversupply) อยู่ทป
ี่ ระมาณ 7,000 เมกะวัตต์ จึงเป็ นผลทําให ้ราคา
ค่า ไฟฟ้ าในตลาดตกตํ่า ลง 2) การผัน ผวนของราคาค่า ไฟฟ้ า อัน เนื่อ งมาจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบาย
้
Carbon Tax โดยปี 2555 รัฐ บาลออสเตรเลีย ประกาศใช Carbon Tax จึง ทํา ให ้ค่า ไฟฟ้ าในขณะนั น
้
มีแนวโน ้มทีส
่ งู ขึน
้ แต่รัฐบาลชุดปั จจุบันได ้ยกเลิกนโยบาย Carbon Tax เมือ
่ เดือนตุลาคม 2557 ส่งผลให ้
ราคาค่า ไฟฟ้ าตํา่ ลง นอกจากนี้ยัง มีเ รือ
่ งความไม่แ น่น อนเกีย
่ วกับ นโยบายพลังงานหมุนเวีย น (Renewable
Energy Target) ในประเทศออสเตรเลีย ทีก
่ ําหนดไว ้ว่า ในปี 2568 พลังงานทีใ่ ช ้ภายในประเทศร ้อยละ 20
จะต ้องมาจากพลังงานหมุนเวียนหรือคิดเป็ น 41,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค
่ าดการณ์ ไว ้เมือ
่ หลายปี
มาแล ้ว แต่เนื่องจากปั จจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศออสเตรเลียไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ ไว ้
จึงทําให ้อาจจะต ้องมีการแก ้ไข Renewable Eneregy Target ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู ้ลงทุนในโครงการ
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เหล่านั น
้ จะขึน
้ อยู่กับ Demand และ Supply
ซึง่ ขณะนี้ฝ่ายบริหารฯ ได ้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล ้ชิด
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สํา หรั บ โรงไฟฟ้ าของบริษั ทฯ ในประเทศออสเตรเลีย มีห ลายส่ว นที่เ ป็ นโรงไฟฟ้ า
ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ า ดังนั น
ประเภททีม
่ ส
ี ญ
้ ผลกระทบต่อรายได ้จึงไม่รุนแรง ยกเว ้น โรงไฟฟ้ าทีม
่ ก
ี ารแข่งขันในตลาด
เสรี ทีจ
่ ะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
้ จงเกีย
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ชีแ
่ วกับเรือ
่ งบุคลากรทีไ่ ปปฏิบต
ั งิ านในต่างประเทศ ดังนี้
(1)
ประเทศออสเตรเลีย บริ ษั ท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด มี คนไทย
ทําหน ้าทีผ
่ ู ้บริหาร 4 คน ได ้แก่ 1) Managing Director 2) Chief Financial Officer 3) Executive General
Manager - Asset Management and Asset Development และ 4) General Manager - Business Development
ส่วนเหตุผลทีบ
่ ุคลากรไทยไม่สามารถ Operate ระบบเองได ้ทัง้ หมดเนื่องจากประเด็นเรื่อง Work Permit
อย่างไรก็ตาม บุคลากรไทยจะเป็ นระดับผู ้บริหารในตําแหน่งหลักๆ ขององค์กรดังทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
(2)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริษัทฯ มีนโยบายการด ้าน
บุคลากรทีเ่ ข ้าไปปฏิบต
ั งิ านใน สปป. ลาว เช่นเดียวกับบุคลากรทีไ่ ปปฏิบัตงิ านในประเทศออสเตรเลีย คือ การส่ง
บุคลากรเข ้าไปเป็ นระดับผู ้บริหารในตําแหน่งหลักๆ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งเรือ
่ งการ Discrimination จึงจะไม่ใช ้บุคลากร
ไทยเข ้าไปดําเนินการทัง้ หมด
นอกจากนี้ การส่งบุคลากรไปปฏิบต
ั งิ านในต่างประเทศนัน
้ จะมีการสับเปลีย
่ นหมุนเวียน
กันไปเพือ
่ ไปเรียนรู ้งานต่างๆ (Rotation) และสัง่ สมประสบการณ์ เพื่อเป็ นการสร ้างบุคลากรให ้มีความพร ้อม
ในอนาคต สําหรับการดําเนินธุรกิจพลังงานในรูปแบบแข่งขันเสรี ดังเช่นออสเตรเลีย
้ ขายไฟฟ้ าในประเทศออสเตรเลีย ได ้ปรั บปรุ งใหม่ ดังนี้ 1) สํา หรั บ
ส่วนเรื่องสัญญาซือ
ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ าระยะยาว (Long Term PPA) จะมีการปรับ Inflation ประมาณร ้อยละ 2.5
โรงไฟฟ้ าทีม
่ ส
ี ญ
้ ขายไฟฟ้ า
และ 2) ตลาดแข่งขันเสรี (Merchant Market) จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั Demand และ Supply ของตลาดซือ
้ จงว่า รายได ้ที่แสดงใน
นายวุฒ ช
ิ ัย ตั นกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จั ดการใหญ่ การเงิน ชีแ
งบการเงินของบริษัทฯ เป็ นรายได ้จากโรงไฟฟ้ าทีบ
่ ริษัทฯ มีอํานาจควบคุม (บริษัทฯ ถือหุ ้นมากกว่าร ้อยละ 50) ขณะนี้
บริษัทฯ มีรายได ้ซึง่ อยู่บนฐานรายได ้ทีม
่ อ
ี ํานาจควบคุมประมาณ 49,900 ล ้านบาท โดยเป็ นรายได ้จากโครงการ
ลงทุนในต่างประเทศประมาณ 2,500 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ นประมาณร ้อยละ 5 ของรายได ้ดังกล่าว
้ จงเพิ่ม เติม ว่า รายได ้ของบริษั ทฯ จากโครงการลงทุน ในต่า งประเทศ
ประธานฯ ชีแ
มีแนวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ รวมถึงรายได ้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว ซึง่ ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่ มีกําหนดจะเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์เร็วๆ นี้
ประธานฯ ชี้แ จงเรื่ อ งการใช เ้ ชื้อ เพลิง ดั ง นี้ บริ ษั ทฯ เริ่ ม ก่ อ ตั ้ง มาจากการเป็ น
้ เพลิงหลัก
ผู ้ประกอบการโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ซึง่ ใช ้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ
้เชื
้
ภายหลังได ้มีการขยายกิจการและใช อเพลิงทัง้ ในและต่างประเทศทีม
่ ค
ี วามหลากหลายมากขึน
้ รวมทัง้ มีการ
้ เพลิงหลักในประเทศจะดําเนินงานภายใต ้
ปรับโครงสร ้างให ้สอดคล ้องกับธุรกิจมากยิง่ ขึน
้ โดยโรงไฟฟ้ าเชือ
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากขยะ จะดํ าเนินการภายใต ้บริษั ท ราชบุรีพลัง งาน จํ ากัด ส่วนการ
ลงทุน ในต่า งประเทศ จะดํ า เนิน งานภายใต ้บริษั ท อาร์เ อช อิน เตอร์เ นชั่น แนล คอร์ป อเรชั่น จํ า กัด สํา หรั บ
โรงไฟฟ้ าถ่า นหิน ในประเทศไทย ขณะนี้บ ริษั ทฯ ยั ง ไม่ม ีก ารลงทุน แต่จ ะมีโ รงไฟฟ้ าทีบ
่ ริษัท ฯ เข ้าร่ว มทุน
้ เพลิง
ในประเทศเพื่อนบ ้าน คือ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว ทีเ่ ป็ นโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ถ่านหินเป็ นเชือ
หลัก ซึง่ มีการใช ้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตามมาตรฐานสิง่ แวดล ้อม มีการดูแลประชาชนทีไ่ ด ้รั บผลกระทบ
จากการก่อ สร า้ งให ้ได ้อยู่ใ นพื้น ที่ท จ
ี่ ั ด เตรีย มไว ้อย่า งดี และได ้รั บ การยอมรั บ จากประชาชนชาวลาวรอบๆ
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา และถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหินมาตรฐาน "Clean Coal Technology"
5. นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า การลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ท ี่
ประเทศญีป
่ ุ่ น จํ านวน 1 เมกะวัตต์ จะต ้องใช ้พื้นทีแ
่ ละเงินลงทุนจํ านวนเท่าใด และจะคุ ้มทุนเมือ
่ ไร สําหรั บ
โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว จะรับรู ้รายได ้ทัง้ หมดจริงๆ เมือ
่ ไร และแต่ละหน่วยแล ้วเสร็จเมือ
่ ใด
้ จงว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป จะใช ้พื้นที่
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชีแ
ประมาณ 15 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ แต่การพั ฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญีป
่ ุ่ น จะมีต ้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้ าประมาณ 100 ล ้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ ซึง่ จะสูงกว่าประเทศไทยเล็กน ้อย และจุดคุ ้มทุนจะอยู่ทป
ี่ ระมาณ
5 - 6 ปี สําหรับโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา มี 3 หน่ ว ยผลิต โดยหน่ ว ยที่ 1) กํา หนดเดิน เครื่อ งเชิง พาณิช ย์
ในวัน ที่ 2 มิถุน ายน 2558 หน่ ว ยที่ 2) กําหนดเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยที่
3) กํ าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิ ชย์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึง่ คาดว่าจะเป็ นไปตามแผนทัง้ 3 หน่ วย และเมื่อ
เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ครบทัง้ 3 หน่วย จะส่งผลให ้มีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 30 ของรายได ้ของบริษัทฯ ทัง้ หมด
้ จงเพิม
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 ชีแ
่ เติม
ว่า ในประเทศไทยโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช ้พื้นทีป
่ ระมาณ 15 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ สําหรั บประเทศญีป
่ น
ุ่ สามารถ
จะกระชับพืน
้ ทีใ่ ห ้ลดลงมาได ้ที่ 10 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ เช่น โครงการ Iwaki จะใช ้พืน
้ ที่ 10 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ สําหรับ
จุดคุ ้มทุนนัน
้ เนือ
่ งจากค่าไฟฟ้ าในประเทศญีป
่ น
ุ่ มีการเปลีย
่ นแปลงทุกๆ ปี แต่สําหรับโครงการทีบ
่ ริษัทฯ เข ้าลงทุนเมือ
่
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ปี 2555 จะได ้รับ Feed-in Tariff (FIT) ที่ 40 เยน แต่ถ ้ายืน
่ ขอ ณ ปั จจุบันจะได ้ FIT ที่ 37 เยน ดังนั น
้ จุดคุ ้มทุน
จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั รายได ้ทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงตามอัตรา FIT ทีไ่ ด ้รับ
6. นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มี Solar
Cell Efficiency อยูท
่ เี่ ท่าใดใน 1 วัน และจะรับแสงแดดได ้กีช
่ วั โมง และเฉลีย
่ กีช
่ วั่ โมงต่อปี นอกจากนี้ จะใช ้เวลา
ในการบํารุงรักษาในแต่ละช่วงเท่าใด
้ จงว่า
นายเกรีย งฤทธิ์ เจีย จั น ทร์พ งษ์ รองกรรมการผู ้จั ด การใหญ่พั ฒ นาธุ ร กิจ 2 ชีแ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป
่ น
ุ่ โดยคํานวณจากโครงการ Iwaki จะมี Capacity Factor ทีร่ ้อยละ 16
หรืออีกนั ยหนึ่งคือมีอัตราในการรั บแสงแดดต่อ 1 วัน จะอยู่ท ี่ ประมาณ 4 ชั่วโมง หากเปรียบเทียบกับในประเทศ
ไทยทีร่ ับแสงแดดได ้ดีกว่า Capacity Factor จะอยู่ทรี่ ้อยละ 20 - 21 ส่วนเรือ
่ งการบํารุงรักษาอุปกรณ์จะขึน
้ อยู่
กับความสกปรกของแผง Solar Cell เพราะในประเทศญีป
่ ุ่ นจะมีฝุ่นน ้อย ดังนั น
้ ความจํ าเป็ นในการทําความ
สะอาดอุป กรณ์ ก็ จ ะน อ้ ย แต่ใ นประเทศไทยจะต ้องทํ า ความสะอาดมากกว่า ต ้องมีก ารทํ า ความสะอาดแผง
Solar Cell ประมาณ 2 เดือนต่อครัง้ และใน 1 ปี จะมีชวั่ โมงการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์อยู่ท ี่
1,400 ชัว่ โมง
อย่างไร

7.

นายณรงค์ศั กดิ์ เมฆมาสิน ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า โครงการ Collinsville มีแผนการพั ฒนา

้ จงว่า บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า Conllinsville
กรรมการผู ้จัดการ ชีแ
ไปเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประมาณ 36 เมกะวัตต์ ปั จจุบันได ้รับใบอนุญาตให ้ดําเนินการแล ้ว
้ ไฟฟ้ า และผู ้ดํา เนิน การด ้านวิศ วกรรมและก่อ สร ้าง (Engineering
ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่า งการพิจ ารณาหาผู ้รั บ ซือ
Procurement and Construction : EPC)
นายณร งค์ ศั ก ดิ์ เมฆมาสิน ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ สอบถ ามเพิ่ ม เติม ว่ า ห ากพั ฒ นาโครงการ
Collinsville เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จะคุ ้มทุนหรือไม่ เพราะเดิมไม่ม ี Adder และจะดําเนินการอย่างไรกับ
โรงไฟฟ้ าเดิม จะปล่อยทิง้ ร ้างหรือขาย และมีความเห็ นว่า โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข ้างจะมี
ปั ญหาจึงเกรงว่าสินทรัพย์ทม
ี่ จ
ี ะไม่ได ้ใช ้ประโยชน์
ประธานฯ ชี้แ จงว่ า ขณะนี้ ยั ง ไม่ ไ ด ้มีก ารตกลงดํ า เนิ น การใดๆ หากจะดํ า เนิ น การ
ฝ่ ายบริหารฯ จะต ้องเสนอขออนุ มัต ต
ิ ่อคณะกรรมการบริษั ทฯ ก่อ น แต่เ นื่องจากบริษัท ฯ มีความเห็ น ว่าพื้น ที่
ดัง กล่า วเพีย งพอที่จ ะดํ า เนิน การได ้ สํา หรั บ โครงการ Conllinsville ในประเทศออสเตรเลีย นั ้น บริษั ทฯ
ิ ทรัพย์หลายอย่าง จะต ้องพิจารณาว่าจะเพิม
มีสน
่ มูลค่าให ้กับสินทรัพย์เหล่านั น
้ หรือจะทําประโยชน์ได ้อย่างไร
โดยการขายสินทรัพย์ก็เป็ นอีกหนึง่ ทางเลือก
8. นายสุช าติ กั ม พลกั ญ จนา ผู ถ้ ือ หุ น
้ กล่ า วว่า ขณะนี้ พลั ง งานทางเลือ กมีแ นวโน ม
้
ค่อนข ้างดี และราคาหุ ้นของบริษัทในแวดวงพลังงานก็มรี าคาดี การผลิตไฟฟ้ าด ้วยพลังงานทดแทนต่างๆ จะ
ได ้ส่วนเพิม
่ ของ Adder หรือ FIT เข ้ามา ดังนั น
้ ขอสอบถามว่า การผลิตไฟฟ้ าด ้วยพลังงานทดแทนจะคุ ้มค่าการ
ลงทุนหรือไม่ เพราะเท่าทีท
่ ราบข ้อมูลจากแหล่งต่างๆ นั น
้ แผง Solar Cell จะมีอายุการใช ้งานประมาณ 5-7 ปี และมี
่ มราคาปี ตอ
การตัดค่าเสือ
่ ปี หรือไม่ อย่างไร
้ จงว่า แผง Solar Cell จะมีอายุการใช ้งาน 25 ปี ส่วนการคืนทุนจะอยู่ท ี่
ประธานฯ ชีแ
ประมาณ 5-7 ปี สําหรับโครงการในประเทศญีป
่ น
ุ่
้ จงว่า บริษั ทฯ
นายพีร ะวัฒ น์ พุ่ ม ทอง รองกรรมการผู ้จั ด การใหญ่พั ฒ นาธุ ร กิจ 1 ชีแ
เลือกใช ้แผง Solar Cell ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีมาก มีอายุการใช ้งานขัน
้ ตํา่ 25 ปี ทุกโครงการมีการทําประกันภัยในกรณีท ี่
่ มราคาจะตัดเท่ากันทุกปี ตามอายุการใช ้งาน 25 ปี
อุปกรณ์เสียหายจะมีการเปลีย
่ นให ้ใหม่ ส่วนการตัดค่าเสือ
หลัง จากนั น
้ ประธานฯ แจ ้งว่าในระเบีย บวาระนี้ไม่มก
ี ารลงคะแนนเสียงเนื่อ งจากเป็ นเรื่อ ง
เสนอทีป
่ ระชุมเพือ
่ รับทราบ
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ ม มีม ติร บ
ั ทราบรายงานประจํ า ปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วก บ
ั กิจ การของ
บริษ ัทฯ ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมาและกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน้า ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3

้ สุ ด ณ ว น
พิจารณาอนุ ม ต
ั ง
ิ บแสดงฐานะการเงินและบ ญ
ั ชีกํ าไรขาดทุ นประจํ าปี สิน
ั ที่ 31
ธ ันวาคม 2557

้ สุด ณ วันที่
ประธานฯ แจ ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สิน
31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด และคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ได ้ให ้ความเห็นชอบแล ้ว ตามทีป
่ รากฏในรายงานประจําปี 2557 ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือบอกกล่าว
นัดประชุม
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ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1. นางสาวศิรพ
ิ ร ขัตตพงษ์ ผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
จากข ้อมูลในรายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปข ้อมูลทางการเงิน หน ้า 15 เรือ
่ ง การกู ้เงินโดยออก Euro Medium Term
Note เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2557 วงเงิน 300 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ นั น
้ บริษัทฯ ได ้ทําประกันค่าเงินทีเ่ ป็ นเงินเหรียญ
สหรัฐฯ กับเงินบาทไว ้แล ้วใช่หรือไม่ และบริษัทฯ จ่ายอัตราดอกเบีย
้ เพียงร ้อยละ 3.5 นั น
้ หากกู ้เงินในประเทศอัตรา
ดอกเบีย
้ จะสูงกว่านีใ้ ช่หรือไม่
ั ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
้ จงดังนี้
นายวุฒช
ิ ย
(1)
เรือ
่ งอัตราแลกเปลีย
่ น (Currency) เนื่องจากการกู ้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพือ
่
้ ขายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปกติการไปลงทุนที่ สปป.ลาว ตามสัญญาซือ
แห่งประเทศไทย มีการจ่ายเงินรายได ้เป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินบาท ซึง่ โดยธรรมชาติของการบริหารกระแส
เงินสด (Natural Cash Flow Hedge) ก็จะกู ้เป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่วนหนึง่ เพือ
่ รักษากระแสเงินสด (Cash
Flow) ให ้มีความสมดุลกัน
(2)
การกู ้เป็ นเงินบาทในระยะเวลาเดียวกับการกู ้เป็ นเงินเหรียญสหรั ฐ ฯ ส่ว นใหญ่
การกู ้เป็ นเงินบาทจะมีอต
ั ราดอกเบีย
้ สูงกว่าการกู ้เป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ
หลังจากนั น
้ ประธานฯ ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มัตงิ บแสดงฐานะการเงินและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
ี่ ระชุม
้ สุด
ทีป
่ ระชุมมีมติอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชีกําไรขาดทุนของบริษท
ั ฯ สิน
่ ได้ผ่า นการตรวจสอบและร บ
ณ วน
ั ที่ 31 ธ น
ั วาคม 2557 ซึง
ั รองจากผู ส
้ อบบ ญ
ั ชีข องบริษ ท
ั ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ฯ ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 4

1,019,635,190

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9986

14,455

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0014

1,371,446

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,019,649,645

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 43 กําหนดว่า บริษัทฯ ต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจํ าปี ส่วนหนึ่งไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไม่น อ้ ยกว่า ร อ้ ยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น ประกอบกับ นโยบายในการจ่า ยเงิน ปั น ผลของบริษั ทฯ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั ง้ ที่ 5/2550 เมือ
่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กําหนดให ้จ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุน
สํารองอืน
่ ๆ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต ้องขึน
้ อยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได ้พิจารณาเห็ น ว่า ผลการดํ า เนิน งานประจํ า ปี 2557 ของบริษั ทฯ
และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํ านวน 6,279.03 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.33 บาท และบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง้ ได ้พิจารณาถึง การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
แล ้ว จึง เห็ น สมควรนํ าเสนอทีป
่ ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารจั ด สรรกํ าไรประจํ า ปี 2557 และการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนี้
(1) ทุน สํา รองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษั ทฯ เสนอไม่จั ด สรรเงิน เพื่อ เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติมเนื่องจากบริษัทฯ ได ้จั ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํ านวน 1,450 ล ้านบาท
ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
(2) เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให ้จัดสรรในอัตราหุ ้นละ 2.27 บาท
้ จํ านวน 3,292 ล ้านบาท เท่ากับร ้อยละ 52.42 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลัง
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
หักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 บริษั ทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่ า งกาลไปแล ้วในอั ต ราหุ น
้ ละ 1.10 บาท คิด เป็ นเงิน ปั นผลจ่ า ยระหว่ า งกาลจํ า นวน 1,595 ล ้านบาท
จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ ้นละ 1.17 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํ านวน 1,697 ล ้านบาท หาก
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่
ได ้รั บอนุ มั ต จ
ิ ากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลได ้ในวั นที่ 30 เมษายน 2558 โดยกํ าหนดรายชือ
ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ที่ม ี ส ิท ธิรั บ เงิน ปั นผลในวั น ที่ 10 มี น าคม 2558 รวมทั ้ง ให ร้ วบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทัง้ นี้
เงินปั นผลทีจ
่ ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกําไรสะสมส่วนทีเ่ สียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ในอัตราร ้อยละ 23 และร ้อยละ 20
สําหรับเงินปั นผลทีจ
่ ่ายในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ ้น และ 0.53 บาทต่อหุ ้น ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นบุคคลธรรมดาผู ้ได ้รับเงินปั น
ผลสามารถนํ าไปเครดิตภาษี คน
ื ได ้ตามอัตราทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
ประธานฯ ได ้เสนอข ้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานของปี 2557 และ
ปี 2556 (ซึง่ เป็ นกําไรสําหรับปี ทป
ี่ รับปรุงใหม่โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(TFRIC 4)) ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2557

กําไร (ล ้านบาท)

ปี 2556

6,279.03

6,514.12

1,450

1,450

2.27

2.27

้ (ล ้านบาท)
จํานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน

3,292

3,292

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไร
ตามงบการเงินรวม (ร ้อยละ)

52.42

50.53

จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ ้น (บาทต่อหุ ้น)

ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1.

นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

(1)
ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรเงินทุนสํารองเพือ
่ การลงทุนหรือดําเนินกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าจัดสรรไว ้สําหรับโครงการใดบ ้าง ประมาณเท่าไร
(2)
ผลประกอบการทีล
่ ดตํ่าลง เมือ
่ เทียบจากผลกําไรปี 2555 ซึง่ มีกําไรประมาณ 7,000
ล ้านบาท ลดเหลือประมาณ 6,500 ล ้านบาท ในปี 2556 และ 6,200 ล ้านบาท ในปี 2557 จึงขอทราบรายละเอียด
ว่ากําไร ทีล
่ ดลงเกิดจากสาเหตุใด
(3)
ขอขอบคุณทีบ
่ ริษั ทฯ จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราทีส
่ งู ขึน
้ กว่า ปี 2556
แม ้ว่าผลประกอบการจะลดลง
้ จงว่า การจัดสรรเงินสํารองเพือ
ประธานฯ ชีแ
่ การลงทุนของบริษัทฯ นั น
้ ได ้พิจารณาวงเงิน
สํา หรั บ โครงการทีอ
่ ยู่ร ะหว่า งการก่อ สร ้างและพั ฒ นา รวมทัง้ โครงการโรงไฟฟ้ าที่ยั ง ไม่ไ ด ้เดิน เครื่อ งเชิง
พาณิ ช ย์ เช่น โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว และโครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง นํ้ า
เซเปี ยน-เซนํ้ า น อ้ ย ซึง่ ก่อ สร ้างแล ้วเสร็ จ ประมาณร ้อยละ 10 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญีป
่ น
ุ่ ซึง่ บริษัทฯ จําเป็ นจะต ้องสํารองไว ้สําหรับลงทุนในโครงการเหล่านั น
้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได ้
แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบ ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร์ ซึง่
หากการลงทุนมีความแน่นอนแล ้วจึงจะแถลงให ้ทราบอย่างเป็ นทางการ
สําหรั บแนวโน ้มกําไรทีล
่ ดลงนั น
้ เนื่องจากรายได ้หลักของบริษัทฯ มาจากโรงไฟฟ้ า
้ เพลิง ก๊า ซธรรมชาติ ซึง่ โดย
ของบริษั ท ผลิต ไฟฟ้ าราชบุรี จํ า กัด จั ง หวัด ราชบุรี ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เชือ
โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าดังกล่าว จะได ้รับค่าไฟฟ้ าสูงในช่วงต ้นของ การผลิต เพื่อให ้บริษัทฯ คืนทุน
ได ้เร็ ว อย่างไรก็ตาม ปั จจุบันโรงไฟฟ้ าดังกล่าวมีอายุกว่า 10 ปี แล ้ว จึงทํ าให ้รายได ้ค่า ไฟฟ้ าทีบ
่ ริษั ทฯ ได ้รั บ
ลดลงจากช่ว งแรก หากบริษั ทฯ ยั งคงพึง่ พารายได ้จากโรงไฟฟ้ าแห่งนี้ รายได ้ของบริษัทฯ ก็ จะมีแ นวโน ม
้
ลดลงไปเรือ
่ ยๆ ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงได ้แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลา
ในส่วนของรายได ้ของปี 2555 ทีม
่ ก
ี ําไรประมาณ 7,000 ล ้านบาทนั น
้ เป็ นรายได ้พิเศษที่
่ มั่นว่าในปี 2558 และปี 2559
เกิดจากการขายโรงไฟฟ้ าในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ เชือ
บริษัทฯ จะรับรู ้รายได ้เพิม
่ ขึน
้ พอสมควรจากโรงไฟฟ้ าพลังงานความร ้อนหงสา
้ จงเพิม
นายวุฒช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
่ เติมว่า ในปี 2555
บริษัทฯ ได ้ขายโรงไฟฟ้ าในประเทศออสเตรเลียไป 2 แห่ง จึงรับรู ้กําไรประมาณ 1,800 ล ้านบาท ซึง่ ถ ้านํ าไป
หักออกจากผลกําไรทัง้ หมดประมาณ 7,000 ล ้านบาท จะเหลือประมาณ 5,000 ล ้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการ
เปลีย
่ นแปลงทีส
่ ําคัญคือ การเปลีย
่ นมาตรฐานบัญชี ซึง่ ในปี 2557 บริษัทฯ ได ้ใช ้มาตรฐานบัญชีใหม่คอ
ื TFRIC
้ (Leasing) และคล ้ายกับธุรกิจ
4 เนื่องจากงบกําไรขาดทุนของธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีความคล ้ายคลึงกับธุรกิจเช่าซือ
ธนาคาร (Banking) มากขึน
้ คือมีการรับรู ้รายได ้เป็ นดอกเบีย
้ แทนการรั บรู ้รายได ้เป็ นค่าขายไฟฟ้ า ดังนั น
้ หากไม่
พิจารณากําไรพิเศษ กําไรตามงบการเงินปกติของปี 2556 และ ปี 2557 จะตํา่ กว่าปี 2555 เพียงเล็กน ้อย
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นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามเพิม
่ เติมว่า บริษัทฯ ได ้ประมาณการกํา ไรในปี
2558 ไว ้หรือไม่ ว่าจะเป็ นเท่าใด หรือคิดเป็ นร ้อยละเท่าไรของรายได ้ทัง้ หมด ทัง้ นี้บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพือ
่ การ
ดํา เนิน การให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่า งไร นอกจากนี้แ ล ้ว โครงสร ้างรายได ้ของบริษั ทฯ มาจากช่อ งทาง
ใดบ ้าง รวมทัง้ ได ้เสนอแนะให ้บริษัทฯ พิจารณาเกีย
่ วกับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบทีน
่ อกเหนือไปจากการสร ้าง
โรงไฟฟ้ าและขายกระแสไฟฟ้ า เช่น หาพันธมิตร หรือเข ้าไปดําเนินการเช่า หรือบริหารโรงไฟฟ้ าอืน
่ ทีไ่ ม่ได ้สร ้างเอง
ได ้หรือไม่
้ จงว่า บริษั ทฯ ได ้ประมาณการกํ าไรของปี 2558 ไว ้เบือ
กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ ชีแ
้ งต ้น
่
ทีป
่ ระมาณ 5,000 ล ้านบาท ซึงเป็ นประมาณการในระดับทีใ่ กล ้เคียงกับช่วง 2 - 3 ปี ทีผ
่ ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วง
2 ปี ทีผ
่ า่ นมาบริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิได ้เกินกว่า 6,000 ล ้านบาท
สําหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ การแสวงหาและควบรวมกิจการในโครงการทีส
่ ามารถ
รั บ รู ร้ ายได ้ได ้อย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากการแสวงหาโครงการใหม่ ๆ (Greenfield Project)
ต ้องเริ่ม ตั ง้ แต่
้ เพลิง หลัก ส่ว นใหญ่
การศึก ษา การหาพื้น ที่ ซึง่ ใช ้เวลานานกว่า จะรั บ รู ร้ ายได ้ โดยโครงการโรงไฟฟ้ าเชือ
กว่าจะรั บรู ้รายได ้ต ้องใช ้เวลาประมาณ 5 - 6 ปี โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน ใช ้เวลาอย่างน ้อย 1 - 2 ปี
้ กิจการทีเ่ หมาะสมและให ้ผลตอบแทนทีด
ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงมุง่ เน ้นกลยุทธ์ในการ ทีจ
่ ะเข ้าซือ
่ ี
2. นายบุญรื่น จางบัว ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า สาเหตุใดจึงเลือกจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นใน
วัน ที่ 10 เมษายน 2558 จากเดิม ที่จั ด ประชุม ช่ว งปลายเดือ นมีน าคม และเลือ กจ่า ยเงิน ปั น ผลในวัน ที่ 30
เมษายน 2558 ซึง่ หลังจากวันประชุมถึง 20 วัน ในขณะทีป
่ ี ทีผ
่ ่านมาทีป
่ ระชุมในเดือนมีนาคมจะได ้รั บเงินปั นผล
หลังจากวันประชุมเพียงประมาณ 10 วัน
้ จงว่า บริษัทฯ เลือกวันทีม
ประธานฯ ชีแ
่ ค
ี วามสะดวกในการจัดประชุม ส่วนการจ่ายเงิน
ปั นผลทีล
่ า่ ช ้าออกไปเป็ นเพราะติดช่วงวันหยุดสงกรานต์
ั ตันกุรานันท์ ชีแ
้ จงว่า เนื่องจากบริษัทฯ บริหารงานโดยการถือหุ ้นในบริษัท
นายวุฒช
ิ ย
อืน
่ (Holding Company) และมีบริษั ทลูกเข ้ามามากขึน
้ จึงต ้องใช ้เวลาสําหรั บการปิ ดบัญชี อย่า งไรก็ ต าม
้ เดือ น
การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วยั ง คงอยู่ ใ นระยะเวลาที่ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยกํ า หนดคือ สิน
กุมภาพันธ์ และเมือ
่ จัดประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึง่ จะติดช่วงวันหยุดสงกรานต์ การจ่ายเงินปั นผลจึงต ้อง
บวกจํานวนวันตามกําหนดออกไป
หลั งจากนั ้ นประธานฯ จึ งเสนอให ท
้ ี่ ประชุ มพิ จารณาลงมติอนุ มั ต ิการจ่ ายเงินปั นผลตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ นํ าเสนอ โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติมเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
้ เท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว ตามมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ มียอดสะสมรวมทัง้ สิน
บริษัทฯ ทีไ่ ด ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมแล ้ว โดยจะถือ คะแนนเสีย งข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้น ซึง่ มาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีมติอ นุมต
ั ก
ิ ารจ ัดสรรกําไรประจําปี และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557
โดยไม่จ ัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติม (เนือ
่ งจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษท
ั ฯ มียอด
้
่
สะสมรวมทงสิ
ั้ นเป็นจํานวน 1,450 ล้านบาท ซึงเท่าก ับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษท
ั ฯ แล้ว)
่ มาประชุ มและออกเสีย ง
ตามทีป
่ ระธานฯ ได้นําเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง
ลงคะแนน ด ังนี้
1,021,058,323

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9949

ไม่เห็นด้วย

51,901

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0051

งดออกเสียง

12,000

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,110,224

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

เห็นด้วย

รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดให ้ทีป
่ ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
เนือ
่ งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด โดยนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู ้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6333) ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 มีผลงานด ้านการตรวจสอบ
การจัดทํารายงาน การประสานงานอยู่ในระดับทีน
่ ่าพอใจ ผู ้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าทีใ่ น
ฐานะผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข ้อพึงปฏิบัต ิ
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เพื่อเพิม
่ ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านการบันทึกบัญชีให ้ถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญชีท ี่
รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได ้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหารและฝ่ ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นประจํ าทุก
้ จงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
ไตรมาส รวมทัง้ เข ้าชีแ
จากผลการปฏิบต
ั งิ านและเพือ
่ ความต่อเนือ
่ งและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบบัญชี
ซึง่ ต ้องถือปฏิบัตต
ิ ามการตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 (TFRIC 4) การประเมิน ว่า
ข ้อตกลงประกอบด ้วยสัญญาเช่าหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให ้นํ าเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 ต่อเนื่องเป็ นปี ทีเ่ จ็ด โดยบริษัทฯ ได ้เปลีย
่ นตัว
ผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระทีจ
่ ะเป็ นผู ้ลงนามรั บรองงบการเงินตัง้ แต่ปี 2557 ซึง่ สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีใ่ ห ้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให ้มีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี
(auditor rotation) หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัตห
ิ น ้าทีส
่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล ้วห ้ารอบปี บัญชีตด
ิ ต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่ ทีส
่ ังกัดสํานั กงานสอบ
บัญชีเดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมก็ได ้ ซึง่ คณะกรรมการฯ เห็นชอบด ้วยกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่า ว จึงเห็ น สมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารจ ้างบริษั ท เคพีเอ็ มจี ภูม ไิ ชย สอบบัญชี
่ ผู ้สอบบัญชี ประกอบด ้วย นายวัยวัฒน์ กอสมาน
จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็ นปี ทีเ่ จ็ด โดยมีรายชือ
ชัยกิจ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู ้สัมฤทธิเ์ ลิศ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) โดยให ้คนใดคนหนึง่ เป็ นผู ้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน ของบริษั ทฯ และในกรณี ท ผ
ี่ ู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตดัง กล่า วข ้างต ้นไม่ส ามารถ
ปฏิบัตงิ านได ้ ให ้บริษั ท เคพีเอ็ม จี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํ า กัด จัด หาผู ้สอบบัญ ชีรั บอนุ ญาตอืน
่ ของบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัตงิ านแทนได ้ โดย
กําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 810,000 บาท โดยไม่มค
ี า่ บริการ
อืน
่ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจํานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 ทีผ
่ า่ นมา
ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได ้รั บการแต่งตัง้ เป็ นผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2558 ของบริษัท ผลิต
ไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
่ แนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
เนชัน
ิ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่ อ ยของบริ ษั ทฯ ด ว้ ย โดยค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบบั ญ ชีป ระจํ า ปี 2558 ที่ จ ะได ร้ ั บ จากบริ ษั ทฯ รวมกั บ
้ 2,163,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีทจ
ี่ ะได ้รับจากบริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัทดังกล่าวจะเป็ นเงินรวมทัง้ สิน
(ไม่รวมค่าใช ้จ่าย Out-of-pocket รวมจํานวนไม่เกิน 60,000 บาท)
่ ทีเ่ สนอนั น
ประธานฯ แจ ้งเพิ่มเติมว่า ผู ้สอบบัญชีตามรายชือ
้ ไม่มค
ี วามสัมพั นธ์หรือส่วนได ้
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจ
่ ะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปี ทีผ
่ ่านมา กลุม
่ บริษัทฯ ได ้บันทึกค่าตอบแทน
ให ้แก่กจิ การทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสํานักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัด สําหรับการเป็ นทีป
่ รึกษาเพือ
่ วัตถุประสงค์เฉพาะเป็ น
่
จํ านวนเงิน 1,126,897 บาท ซึงการรั บบริการงานดั งกล่ าว ไม่ เป็ นสาระสํ าคั ญที่จะก่อให ้เกิดความขั ดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ทจ
ี่ ะทําให ้ผู ้สอบบัญชีขาดความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางในการปฏิบต
ั งิ านสอบบัญชี
สําหรั บการคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและการกํ าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได ้ผ่านการ
พิจ ารณากลั่น กรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ซึง่ ได ้พิจารณาอย่างรอบคอบเกีย
่ วกับความรู ้
ความสามารถของทีมผู ้สอบบัญชี ผลการปฏิบัตงิ านทีผ
่ ่านมา ภาระและปริม าณงาน ความสมเหตุส มผลของ
ค่า ธรรมเนีย มในการสอบบัญ ชี รวมทัง้ การปฏิบัต ท
ิ ส
ี่ อดคล ้องกับข ้อกําหนดในการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
1. นายบุญรืน
่ จางบัว ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีคา่ ใช ้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบ
บัญชีในต่างประเทศ บ ้างหรือไม่
้ จงว่า โดยส่วนใหญ่การตรวจสอบ
นายวุฒช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
บัญชีของบริษัทฯ จะเป็ นการเดินทางไปต่างจังหวัด ส่วนการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ บริษัทย่อยในต่างประเทศจะ
เป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่าย
2. นายไกรวัล ย์ ศรีสวัส ดิ์ ผู ้ถือ หุ ้น สอบถามว่า จากข ้อมูล การสอบบั ญ ชีท น
ี่ ํ าเสนอต่อที่
ประชุมผู ถ้ ือหุ ้น ซึ่งมีค่ าธรรมเนี ยมการสอบบั ญชีทั ง้ หมดเป็ นจํ านวนประมาณ 2,100,000 บาท นั ้น ขอทราบว่ า
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นประมาณเท่าไร และเป็ นค่าธรรมเนียมทีร่ วมทัง้ บริษัทแม่และบริษัทย่อย
จํ า นวน 6 แห่ง นั ้น มีข ้อสัง เกตว่า น ้อยเกิน ไปหรือ ไม่ นอกจากบริษั ทเหล่า นี้แ ล ้วยั ง มีบ ริษั ทอืน
่ ทีบ
่ ริษั ททีม
่ ี
อํานาจเข ้าไปบริหารหรือควบคุมรวมอยู่ด ้วยหรือไม่ หากบริษัทฯ สามารถดําเนินการตรวจสอบบัญชีในทุกๆ
ธุรกิจทีบ
่ ริษัทฯ มีอํานาจในการบริหารจัดการ น่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
โดยรวม รวมทัง้ จะสามารถช่วยลดต ้นทุนของบริษัทฯ ได ้ ซึง่ จะทําให ้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีขน
ึ้ มากด ้วย
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นอกจากนี้ ขอทราบว่า ค่าใช ้จ่ายทีแ
่ ท ้จริงทีจ
่ ้างผู ้สอบบัญชีรายเดียวกัน ในการสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัททีบ
่ ริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทัง้ หมดว่ามีจํานวนเท่าไร และนอกเหนือจากนี้ยังมีคา่ ใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
อีกหรือไม่
้ จงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ่ สนอขออนุมัตต
ประธานฯ ชีแ
ิ อ
่ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ประจําปี
่
2558 มีจํานวน 810,000 บาท ซึงเท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2557 เพือ
่ ความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได ้แสดง
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยซึง่ มีการจ ้างผู ้สอบบัญชีรายเดียวกันด ้วย โดยค่าใช ้จ่ายในการสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยประจําปี 2558 ทีน
่ ํ าเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ มีทงั ้ ค่าธรรมเนียมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และลดลง โดยค่าธรรมเนียม
ทีเ่ พิ่มขึน
้ ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด เนื่องจากบริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด ได ้ควบรวม
กิจการกับบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด จึงทําให ้ปริมาณงานสอบบัญชีเพิม
่ ขึน
้ ส่งผลให ้ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
เพิม
่ ขึน
้ ดังกล่าว
้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรั บบริษั ท
นายวุฒ ช
ิ ัย ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จั ดการใหญ่ การเงิน ชีแ
ทีบ
่ ริษัทฯ ไม่มอ
ี ํานาจควบคุม บริษัทเหล่านั น
้ จะดําเนินการจ ้างผู ้สอบบัญชีแยกต่างหาก สําหรั บค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วกับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่ง ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ใน Out-of-pocket แล ้ว ยกเว ้น
ค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากนัน
้ จะต ้องเจรจาตกลงเป็ นคราวๆ ไป ซึง่ ทีผ
่ า่ นมาไม่คอ
่ ยเกิดขึน
้
นางสาวศิร ิพร ขัตตพงษ์ ผู ้รั บมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
จากข ้อมูลทีป
่ รากฏในหนั งสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558 หน ้า 20 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2557
มีจํานวน 2,130,000 บาท แต่ข ้อมูลทีน
่ ํ าเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น มีจํานวน 2,100,000 บาท ซึง่ แตกต่างกัน จึงขอ
ทราบเหตุผลความแตกต่างของตัวเลขดังกล่าว
ั ตันกุรานั นท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่การเงิน ชีแ
้ จงว่า ค่าธรรมเนียมทีแ
นายวุฒช
ิ ย
่ ตกต่างกัน
ดังกล่าว เนือ
่ งมาจากมีการปิ ดกิจการของบริษัทย่อย 1 บริษัท จึงทําให ้ค่าธรรมเนียมต่างกัน 30,000 บาทดังกล่าว
หลั ง จากนั ้น ประธานฯ จึง เสนอให ้ที่ป ระชุม พิจารณาลงมติอนุ มั ต แ
ิ ต่งตั ง้ ผู ้สอบบั ญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดทีเ่ สนอต่อ ทีป
่ ระชุม ดัง กล่า วแล ้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข ้าง
มากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุ มมีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ารแต่ง ต งั้ ผู ส
้ อบบ ญ
ั ชีแ ละกํ า หนดค่า ธรรมเนีย มในการสอบ
่ มาประชุ ม และออกเสีย ง
บญ
ั ชีต ามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ ซึง
ลงคะแนน ด ังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 6

1,019,239,163

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.8218

1,819,655

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.1782

90,647

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,058,818

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17 กําหนดไว ้ว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั ง้ ให ้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํ านวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีส
่ อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
้ ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอ
่ ยู่ในตําแหน่ ง
นานที่ส ุดนั ้น เป็ นผู ้ออกจากตํ าแหน่ ง กรรมการซึง่ พ น
้ จากตํ าแหน่ งตามวาระอาจได ้รั บเลือกตั ง้ เข ้ามาดํ ารง
ตําแหน่ งใหม่ได ้” ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 มีกรรมการทีจ
่ ะพ ้นจากตําแหน่ งตามวาระตาม
ข ้อบังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบด ้วย นายสุทัศน์ ปั ทมสิร ิวัฒน์ กรรมการ นายพงษ์ ด ษ
ิ ฐ พจนา กรรมการ
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการอิสระ นายสาธิต รั งคสิร ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนายสุวท
ิ
คงแสงภักดิ์ กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการทรั พยากรบุคคล
และกํ าหนดค่า ตอบแทนของบริษั ทฯ ซึง่ ได ้พิจ ารณาคุณสมบัตก
ิ รรมการตามพระราชบัญ ญั ตบ
ิ ริษั ทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ิ างการศึกษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพทีส
่ ามารถเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ การประกอบกิจการและ
สามารถช่ว ยพั ฒ นาบริษั ทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบัต งิ านในฐานะกรรมการบริษั ทฯ ในช่ว งทีผ
่ ่า นมาสํา หรั บ
่ ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ง และสําหรับกรรมการอิสระนั น
กรรมการรายเดิมทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
้
ได ้พิจ ารณาตามนิย ามกรรมการอิสระทีบ
่ ริษั ทฯ กํ าหนดขึน
้ ดังทีไ่ ด ้เสนอผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือบอกกล่าวนั ด
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ประชุมแล ้ว รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม
่ น
ี ั ยสําคัญทีอ
่ าจมีผลทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าทีไ่ ด ้อย่างอิสระแล ้ว
จึง เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนดค่า ตอบแทนให ้นํ า เสนอทีป
่ ระชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ
่ ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้
1. นายสุทศ
ั น์
ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์
กรรมการ
2. นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ
พจนา
กรรมการ
3. นางสาวประภา
ปูรณโชติ
กรรมการอิสระ
4. นายประพนธ์
กิตจิ ันทโรภาส
กรรมการอิสระ
5. นายสมัคร
เชาวภานันท์
กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ลํา ดับ ที่ 1-3 ให ้กลับ เข ้าดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่อ อีก วาระหนึ่ง ลํ า ดับ ที่ 4 และ 5 แทนนาย
สาธิต รั ง คสิร ิ และนายสุว ท
ิ คงแสงภั ก ดิ์ ตามลํ า ดั บ การเลือ กตั ง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ อกตามวาระดั ง กล่า ว
ให ้มีผลตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 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 และเพื่อให ้เป็ นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ได ้แจ ้งให ้
่ เพือ
ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรั บทราบเกีย
่ วกับการเป็ นกรรมการของผู ้ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ รั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
่ เพือ
บริษัทฯ ว่า ไม่มผ
ี ู ้ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ทีเ่ ป็ นกรรมการในบริษัททีม
่ ก
ี าร
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มีเพียงการเป็ นกรรมการในบริษัท
ในเครือของบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา เป็ นประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด บริษั ท
ราช-ออสเตรเลีย จํากัด บริษัท ไฟฟ้ า หงสา จํ ากัด และบริษัท พูไฟมายนิง่ จํากัด และเป็ นกรรมการบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ นเพิ่มเติม และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายบริหารฯ ได ้ร่วมกันชีแ
่ ง
1. นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผู ้ถือหุ ้น มีข ้อสังเกตว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย
มีบ ทบาท และความรั บ ผิด ชอบอย่า งไรต่อการลงทุน ทีเ่ กิดความผิด พลาดจากการตัดสิน ใจเข ้าไปลงทุน ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทีส
่ ง่ ผลให ้บริษั ทฯ ประสบปั ญหาผลการดํา เนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามเป้ าหมายดัง กล่า ว
และขอเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีหน ้าทีใ่ นการพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลทีจ
่ ะเข ้ามาทําหน ้าทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ควรจะให ้โอกาสบุคคลภายนอกได ้เข ้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ มากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบัน ซึง่ น่าจะเกิดประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ มากกว่า
การหมุนเวียนบุคลากรเฉพาะกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง่ เท่านัน
้
2.

นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู ้ถือหุ ้น มีความเห็นและมีข ้อสอบถาม ดังนี้

(1)
ในการดํ าเนินธุร กิจอาจจะมีเรื่อ งความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) คุณ ธรรม และจริย ธรรม เกิด ขึน
้ ได ้ ซึง่ ไม่ม ีก ฎหมายบั ง คั บ แต่เ ป็ นเรื่อ งของการแสดงความ
รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานส่วนใดทีเ่ กิดความผิดพลาดหรือ ไม่ประสบความสําเร็ จ บริษัทฯ ควร
จะถือเป็ นบทเรียนและมีการพิจารณาทบทวนปรั บปรุง เรื่อ งต่างๆ ให ้มีความรอบคอบยิง่ ขึน
้ และมีความเห็ นว่า
การดํ าเนินการที่ส ่งผลกระทบต่ อความสํ าเร็ จของธุ รกิจ ควรอยู่ ในความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
่ ง และการกําหนดโครงสร ้างของ คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งของแต่ละองค์กรด ้วย
ความเสีย
(2)
จากหนั งสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558 หน ้า 27 การเข ้าร่ วมประชุมของนาย
สุทัศน์ ปั ทมสิรวิ ัฒน์ ในรอบปี ทีผ
่ ่านมา ทีร่ ะบุว่า "เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํ านวน 3 ครั ง้ จากทัง้ หมด 3
ครัง้ " นั น
้ เห็นว่าน ้อยเกินไปหรือไม่ เมือ
่ เปรียบเทียบกับจํ านวนการเข ้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของนายพงษ์ ดษ
ิ ฐ
พจนา ในหน ้าที่ 28 ทีม
่ จ
ี ํานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้
(3)
จากหนั งสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นประจํ า ปี 2558 หน า้ 33 นิยาม "กรรมการอิสระ"
่ เป็ นกรรมการในหน ้า 32 จะ
ของบริษัทฯ ในข ้อ 5 - 7 เมือ
่ เปรียบเทียบกับข ้อมูลประวัตข
ิ องผู ้ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ บางท่านเป็ นผู ้มีบทบาท อํานาจ หน ้าที่ ในระดับสูงของ
พบว่า ผู ้ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
กฟผ. หรือ องค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้อง จึงตัง้ ข ้อสังเกตว่า บทบาท หน ้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว จะขัดต่อนิยาม
กรรมการอิสระหรือ ไม่ ขอให ้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจ ารณาอย่างรอบคอบ ส่ว นกรรมการอิส ระอีก 3 ท่า น
ได ้แก่ นางสาวประภา ปูรณโชติ นายประพนธ์ กิตจ
ิ ันทโรภาส และนายสมัคร เชาวภานั นท์ ทีไ่ ด ้รับการเสนอ
่ ต่อ ทีป
ชือ
่ ระชุมเพื่อเลือกตัง้ เข ้ามาเป็ นกรรมการบริษั ทฯ ดังกล่าวมีค วามเห็ นว่ามีค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมและน่าจะสามารถช่วยบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให ้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้
้ จง ดังนี้
ประธานฯ ชีแ
(1)
การเข ้าร่วมการประชุมของกรรมการสุทัศน์ ปั ทมสิรวิ ัฒน์ ในปี 2557 จํานวน 3
ครั ง้ จากทัง้ หมด 3 ครั ง้ ดังกล่าวนั น
้ มีความถูกต ้องและเข ้าประชุมครบถ ้วนทุกครั ง้ ทีด
่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
เนือ
่ งจากท่านได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีล
่ าออกเมือ
่ วันที่ 20 ตุลาคม 2557
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(2)
ผลการดํ า เนิน งานในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้ถ ือ ว่า ยั ง ไม่ข าดทุน แต่จ าก
ผลกําไรปี 2557 ทีม
่ จ
ี ํานวน 6,279 ล ้านบาท ซึง่ น ้อยกว่าปี 2555 นั น
้ เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯ ได ้มีการขาย
ื้ มาตัง้ แต่ปี 2552 - 2553 ก่อนทีต
สินทรัพย์ทซ
ี่ อ
่ นเองจะมาดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ และจากการขาย
สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วในปี 2555 ทํ า ให บ
้ ริ ษั ทฯ รั บ รู ร้ ายได แ
้ ละมี กํ า ไรเพิ่ ม สู ง ขึ้น เป็ น 7,200 ล า้ นบาท
ซึง่ คณะกรรมการบริษั ทฯ ที่ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในขณะนั ้น ได ้พิจ ารณาแล ้วว่า ตลาดซื้อ ขายไฟฟ้ าในประเทศ
ออสเตรเลีย มีลู่ท างทีจ
่ ะมีโ อกาสขยายกิจ การได ้ และรั บ รู ้กํ า ไรทีเ่ กิด ขึน
้ ได ้ แต่ปั จ จุ บัน ปรากฏว่า ประเทศ
ออสเตรเลียประสบปั ญ หาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประกอบกับรั ฐบาลได ้มีก ารเปลีย
่ นแปลงนโยบายจากเดิม มี
Carbon Tax Credit เป็ นไม่ม ี Carbon Tax Credit ดังนั น
้ โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนจึงได ้รับผลกระทบรายได ้ที่
้ จงว่า นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง และคณะกรรมการบริษัทฯ แล ้ว บริษัทฯ
ตํา่ ลง นอกจากนี้ ขอชีแ
ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ซึง่ ตนเองเป็ นประธานฯ ในการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการต่างๆ
ของบริษัทฯ อย่างเข ้มงวดมาโดยตลอด เพือ
่ รักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิเสนอ
(3)
เนือ
่ งจาก กฟผ. ถือหุ ้นบริษัทฯ ร ้อยละ 45 ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ย่อมมีสท
่ เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ 5
ผู ้แทนมาเป็ นกรรมการได ้ตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยบุคคลทีไ่ ด ้รั บการเสนอชือ
ท่าน นั น
้ 2 ใน 5 ท่าน คือ นายสุทัศน์ ปั ทมสิรวิ ัฒน์ และนายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา เป็ นผู ้แทนจาก กฟผ. ซึง่ ไม่ใช่
่ เพือ
กรรมการอิสระ ส่วนกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ เลือกตัง้ เข ้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ นั น
้
ได ้พิจารณาจากความหลากหลาย และ เห็ นว่ามีความเหมาะสม ตามความเห็ นของคณะกรรมการทรั พยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญรื่น จางบั ว ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า จากข ้อมู ลในหนั งสือเชิญประชุมสามั ญ ผู ้ถือหุ ้น
ประจําปี 2558 หน ้า 35 ข ้อ 13 ระบุวา่ "คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไม่เกินกว่าสิบสามคน" แต่เหตุใดกรรมการทีบ
่ ริษัทฯ
เสนอเลือกตัง้ แทนกรรมการทีอ
่ อกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 จึงมีจํานวน 5 คน
ประธานฯ กล่า วขออภั ย ผู ้ถือ หุ ้นในความคลาดเคลือ
่ นของข ้อมูล ทีป
่ รากฏในหนั ง สือ เชิญ
ประชุมดังกล่าวว่า เกิดจากการพิมพ์ข ้อมูลทีผ
่ ด
ิ พลาด ซึง่ ทีถ
่ ูกต ้องคือ "จํานวนกรรมการของบริษัทมีจํานวนไม่เกิน
กว่าสิบห ้าคน" ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติมจํานวนกรรมการมาประมาณ 2 ปี แล ้ว และจํานวน 1
ใน 3 ของกรรมการดังกล่า วเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษัท ฯ ฉบับปั จจุบัน โดยในจํ า นวนกรรมการสิบห ้าคน
ประกอบด ้วยกรรมการผู ้แทนการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู ้ถือหุ ้นใหญ่) จํานวน 7 คน และกรรมการอิสระจํานวน
8 คน
หลังจากนั น
้ ประธานฯ แจ ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษั ทฯ โดยผ่ า นการพิจ ารณากลั่ น กรองของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ซึง่ ได ้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ อย่างครบถ ้วน
แล ้ว จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะถือคะแนนเสียงข ้าง
มากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้ดําเนินการตามข ้อแนะนํ าของตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณีทัง้ ทีอ
่ อกเสียง “เห็นด ้วย” “ไม่เห็ นด ้วย” และ “งดออก
เสียง” จากผู ้เข ้าประชุมทุกคนในทีป
่ ระชุม
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุมมีมติเลือ กตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระโดยให้มผ
ี ลตงแต่
ั้
ว ัน
ถ ัดจากว น
ั ประชุ มสามญ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจํา ปี 2558 เป็นต้นไป ตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสีย ง
ข้างมากของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด ังนี้
1. นายสุท ัศน์ ปัทมสิรวิ ัฒน์ กรรมการ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

1,017,068,980

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.5993

4,091,887

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.4007

88,201

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,160,867

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000
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2. นายพงษ์ดษ
ิ ฐ พจนา กรรมการ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ )
เห็นด้วย

1,020,802,766

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9669

ไม่เห็นด้วย

337,801

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0331

งดออกเสียง

108,501

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,140,567

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง

3. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการอิสระ (ให้กล ับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

1,021,065,766

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9929

72,801

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0071

110,501

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,138,567

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

4. นายประพนธ์ กิตจ
ิ ันทโรภาส กรรมการอิสระ (แทนนายสาธิต ร ังคสิร)ิ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง

1,017,019,880

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.5996

4,088,487

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.4004

140,701

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,108,367

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

5. นายสม ัคร เชาวภาน ันท์ กรรมการอิสระ (แทนนายสุวท
ิ คงแสงภ ักดิ)์
เห็นด้วย

1,020,560,666

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9438

ไม่เห็นด้วย

573,401

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0562

งดออกเสียง

115,001

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

ไม่น ับเป็นฐานเสียง

1,021,134,067

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า บริษั ทฯ ได ้กํ าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนสําหรั บ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้การกําหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และกระบวนการที่
ชัดเจน เหมาะสม เป็ นไปตามสภาวะทีเ่ ป็ นปั จจุบันทีส
่ ุด รวมทัง้ เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษั ทฯ
่ มโยงกับเป้ าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได ้พิจารณาเชือ
รับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมาย การสร ้างแรงจูงใจบุคลากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมและเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ ความสําเร็ จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะทีเ่ 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
ิ ยู่ใ นธุร กิจ ประเภทและขนาดเดีย วกัน รวมทัง้ การสร ้างแรงจูง ใจบุค ลากรทีม
่ ี
คุณ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทัก ษะและประสบการณ์ ท เี่ หมาะสมและเอือ
้ ประโยชน์ต่อ ความสํา เร็ จ ในการ
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ประกอบกิจการของบริษัทฯ แล ้ว จึงเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมทีไ่ ด ้รั บอนุ มัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นไว ้แล ้ว โดยเป็ นอัตราทีเ่ ปรียบเทียบได ้กับระดับ ที่
ปฏิบต
ั อ
ิ ยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2557 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,375,000 บาท
(3) ช่วงเวลาใดหากดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
มากกว่าหนึง่ บริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจ
่ ัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
้
(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 ทีเ่ ป็ นกรรมการ ให ้ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข ้างต ้นด ้วย

ทัง้ นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวรวมเป็ นเงินประมาณ 16.24 ล ้านบาท
ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ 0.26 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
2558 ดังนี้

2. กํ าหนดค่าตอบแทนประจํ าสําหรั บคณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี

2.1 ค่าตอบแทนประจํ าสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายเดือ น
แบ่งเป็ น ส่วนทีจ
่ ่ายคงทีร่ ้อยละ 75 และส่วนทีจ
่ ่ายเมือ
่ เข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให ้
ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจําสําหรั บคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายครัง้ เมือ
่
เข ้าร่ ว มการประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รั บ ในอั ต รา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รั บ ในอั ต รา
24,000 บาท ทัง้ นี้ ปั จ จุบัน คณะกรรมการฯ ได ้แต่ง ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ยขึน
้ แล ้วจํ า นวน 5 คณะ ได ้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
่ ง คณะกรรมการกลัน
เสีย
่ กรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน ้าที่
ทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ที่ป ระชุม ได ้สอบถามและให ้ข ้อคิด เห็ น เพิ่ม เติม ซึง่ ไม่ ม ีผู ้ใด
ซัก ถามหรือ ให ้ข ้อคิด เห็ น เพิ่ม เติม หลัง จากนั ้น ประธานฯ จึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุม พิจารณาลงมติอนุ มั ต ก
ิ ํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข ้างต ้น โดยจะถือคะแนนเสียง ไม่น อ้ ยกว่า สองในสามของจํ า นวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม เป็ นมติของทีป
่ ระชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
มติทป
ี่ ระชุม
ทีป
่ ระชุมมีมติอนุม ัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีป
่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ
้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงหมดของผู
ั้
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง่ มาประชุม ด ังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนเสียง
ระเบียบวาระที่ 8

1,016,611,680

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.5459

4,554,588

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.4460

82,800

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0081

1,021,249,068

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ทีป
่ ระชุมได ้สอบถามและเสนอข ้อคิดเห็นในเรือ
่ งอืน
่ ๆ นอกเหนือจาก
ทีก
่ ําหนดไว ้ในระเบียบวาระการประชุมแล ้ว ซึง่ ผู ้เข ้าประชุมได ้สอบถามและเสนอแนะเรือ
่ งต่างๆ และประธานฯ
้ จงโดยสรุป ดังนี้
และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได ้ชีแ
1. นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า การเพิม
่ กําลังการผลิตของบริษัทฯ ณ
ปั จจุบน
ั จะส่งผลให ้บริษัทฯ ต ้องเพิม
่ ทุนหรือไม่
้ จงว่า ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปี นี้ บริษัทฯ ยังไม่มแ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ชีแ
ี ผนทีจ
่ ะต ้องเพิม
่ ทุน
25

ประธานฯ กล่าวเพิม
่ เติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและทุนสํารองเพียงพอทีจ
่ ะไม่

ต ้องเพิม
่ ทุน
2.

ั ดิ์ เมฆมาสิน ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้
นายณรงค์ศก
(1)

เท่าไร

ขอทราบว่า โรงไฟฟ้ า Collinsville ประเทศออสเตรเลีย มีคา่ ใช ้จ่ายต่อปี เป็ นจํานวน

(2)
ขอทราบว่า บริษัท ฯ มีแ ผนทีจ
่ ะพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานลม (Solar
Farm) ในประเทศออสเตรเลียหรือไม่ เนือ
่ งจาก ขณะนีป
้ ระเทศออสเตรเลียกําลังประสบปั ญหามีกําลังการผลิต
้ ไฟฟ้ าได ้ ซึง่ เคยแนะนํ าว่า ควรจะขาย
ไฟฟ้ าส่วนเกินอยูป
่ ระมาณ 7,000 เมกะวัตต์ ดังนั น
้ จึงไม่น่าจะหาผู ้รับซือ
โรงไฟฟ้ าดังกล่าว
(3)
จากเป้ าหมายของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 ทีจ
่ ะมีกําลังการผลิตเพิม
่ ขึน
้ อีก
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ นั น
้ มีความเห็นว่า หากโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา เดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์เพียง
แห่งเดียวก็จะมีกําลังการผลิตเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ตามทีต
่ ัง้ เป้ าหมายไว ้แล ้ว ดังนั น
้ ในอีก 2 ปี
ข ้างหน ้า แสดงว่าบริษัทฯ แทบจะไม่มก
ี ําลังการผลิตเพิม
่ ขึน
้ จากโรงไฟฟ้ าอืน
่ อีก จึงขอเสนอแนะว่า ปั จจุบัน
ประเทศไทยมีปริมาณขยะจํานวนมาก หากสามารถสร ้างโรงไฟฟ้ าขยะได ้จะช่วยสังคมและประเทศได ้
้ จงว่า โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา มีขนาดกําลังการผลิตรวมประมาณ
ประธานฯ ชีแ
1,800 เมกะวัตต์ โดยจําหน่ ายให ้กับประเทศไทย 1,400 เมกะวัต ต์ บริษั ท ฯ มีสัด ส่ว นการถือ หุ ้นร ้อยละ 40
ไม่ใช่ร ้อยละ 100 และขอรั บข ้อเสนอแนะเรื่องโรงไฟฟ้ าขยะไปพิจารณา เนื่องจากขณะนี้อยู่ในความสนใจที่
จะพิจารณาลงทุนของคณะกรรมการฯ เช่นกัน
้ จงว่า ค่าใช ้จ่ายของ
นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชีแ
โรงไฟฟ้ า Collinsville มีจํานวนประมาณ 2.5 ล ้านเหรียญออสเตรเลีย ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นค่าสิทธิการใช ้นํ้ า (Water
Rights) ประมาณ 1.2 ล ้านเหรียญออสเตรเลีย และส่วนทีเ่ หลืออีก 1.3 ล ้านเหรียญออสเตรเลีย เป็ นค่าติดตาม
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมของโครงการหลังหยุดดําเนินการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
สํา หรับ ข ้อเสนอแนะของผู ้ถือ หุ ้นทีว่ า่ ควรจะรือ
้ ถอนนั น
้ เนื่อ งจากค่า แรงในประเทศ
ออสเตรเลียค่อนข ้างสูง การรื้อถอนจะไม่คุ ้มค่า ซึง่ จะเกิดขึน
้ ในกรณีเดียวคือ การสร ้างโรงไฟฟ้ าใหม่เข ้ามา
ทดแทนและรวมค่าใช ้จ่ายนี้เข ้าไป สําหรั บกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ เข ้าไปทํา Solar Farm ในพื้นทีว่ า่ งซึง่ ยังไม่มก
ี าร
สร ้างโรงไฟฟ้ าใหม่ทดแทนจึงแทบจะไม่มก
ี ารรือ
้ ถอนอะไร ส่วนข ้อแนะนํ าเรือ
่ งการขายสินทรัพย์บางรายการ
้ จงว่า เนื่องจากในประเทศออสเตรเลียไม่มต
ทีน
่ ่าจะใช ้ประโยชน์ได ้ ขอชีแ
ี ลาดสินค ้ามือสอง ดังนั น
้ การทีจ
่ ะ
จํ า หน่ า ยสิน ทรั พ ย์อ อกไปอาจจะต ้องจ่า ยค่า ขนย ้าย ซึง่ ไม่คุ ้มกับ มูล ค่า ทีจ
่ ะได ้รั บ ดัง นั ้น บริษั ทฯ จึง ได ้เก็ บ
่ มสภาพจะทํ าการบํ ารุ งรั กษาเพื่อป้ องกัน
สิน ทรั พย์เหล่านั ้นไว ้ โดยอุป กรณ์ หรือสินทรั พย์ใดทีช
่ ํา รุด หรือเสือ
ปั ญหาเรื่อง การบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม เนื่องจากกฎหมายด ้านสิง่ แวดล ้อมของประเทศออสเตรเลียมี
บทลงโทษค่ อ นข า้ งรุ น แรง ซึ่ง ส่ ง ผลให โ้ รงไฟฟ้ า Collinsville มี ค่ า ใช ้จ่ า ยประมาณ 2.5 ล า้ นเหรี ย ญ
ออสเตรเลียดังกล่าว
ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการขอรั บข ้อสังเกตของผู ้ถือหุ ้นไปพิจารณา และจะพยายามบริหาร
โครงการในออสเตรเลียอย่างรอบคอบ เพือ
่ ไม่ให ้ประสบปั ญหาขาดทุนเรือ
้ รัง และจะพยายามหาแนวทางสร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้มากขึน
้
3.

นายบุญรืน
่ จางบัว ผู ้ถือหุ ้น สอบถามดังนี้

(1)
จากสารกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ในรายงานความยั่งยืน ปี 2557 พบว่า ปี 2557
บริษัทฯ ได ้สนั บสนุ นเงินกองทุนพั ฒนาไฟฟ้ า เป็ นจํ านวน 226 ล ้านบาท ขอทราบว่ากองทุนดังกล่าวตัง้ อยู่ท ี่
ใด และใครเป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับประโยชน์จากกองทุนนี้
้ ขายใบอนุญาต
(2)
ขอทราบความก ้าวหน ้าของการเข ้าร่วมโครงการนํ าร่องระบบการซือ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าเป็ นอย่างไร
้ จงว่า สําหรั บกองทุน
นายสมนึก จินดาทรั พย์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชีแ
พัฒนาไฟฟ้ า ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้ า โดยส่วนใหญ่มท
ี ต
ี่ งั ้ อยู่ในจังหวัดราชบุรี
ซึง่ เงินสนับสนุนกองทุนดังกล่าวจะมาจากโรงไฟฟ้ าราชบุรี และโรงไฟฟ้ าราชบุรเี พาเวอร์ รวมประมาณ 180 ล ้านบาท และ
จากโรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี้ ประมาณ 20 ล ้านบาท นอกจากนัน
้ เป็ นเงินสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กในกลุม
่ บริษัทฯ
ในส่ว นของการจํ า หน่ า ยคาร์ บ อนเครดิต ขณะนี้ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการเก็ บ ข ้อมู ล โดย
้ ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศในภาค
โครงการดังกล่าวนีเ้ ป็ นโครงการทีต
่ ้องการผลักดันให ้เกิดกลไกในการซือ
้ ขายคาร์บอนเครดิต โดยเมือ
สมัครใจ และพยายามสร ้างตลาดสําหรับการซือ
่ ปลายปี 2557 บริษัท ผลิตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํ า กัด ได ้เข ้าร่ ว มโครงการเนื่อ งจากความคํ า นึง ถึง ความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมและสิง่ แวดล ้อม และ
ต ้องการผลักดันให ้มีกลไกและการดําเนินการเชิงพาณิชย์ในประเทศต่อไปในอนาคต
4. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินซึง่ ปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปข ้อมูลทางการเงิน หน ้า 136 ทีก
่ ล่าวถึงคดีความสําคัญทีบ
่ ริษัทฯ ถูกฟ้ องร ้องในปี
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้ ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีคดีความอืน
2557 ขอทราบทีม
่ าและสรุปรายละเอียดของคดีดังกล่าวสัน
่ ทีเ่ กิดขึน
้ หรือยังไม่
ยุตอ
ิ ก
ี หรือไม่ อย่างไร
้ จงว่า เมือ
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการใหญ่พั ฒนาธุรกิจ 1 ชีแ
่ 2 ปี ก่อนได ้มีประมูล
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยในการประมูล IPP ดังกล่าวบริษั ทฯ ได ้หาทีด
่ น
ิ เพื่อ สร ้าง
โรงไฟฟ้ า และได ้เจรจาหาผู ้ร่วมพัฒนาโครงการ ซึง่ ผู ้เข ้าเจรจารายหนึง่ มองว่าตนเสียโอกาสจากการทีบ
่ ริษัทฯ
ไม่เข ้าร่วมประมูล IPP จึงได ้ฟ้ องร ้องเรียกค่าเสียหาย จากบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่ได ้ทํา
้ ศาล
ข ้อตกลงกันกับผู ้เข ้าร่วมเจรจารายนัน
้ แต่อย่างใด ขณะนีค
้ ดีอยูร่ ะหว่างกระบวนการในชัน
ประธานฯ กล่าวเพิม
่ เติมว่า รัฐบาลได ้เปิ ดประมูลโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ 5,400 เมกะวัตต์
เมือ
่ ปี 2556 ซึง่ บริษัทฯ ต ้องการหาโอกาสในการลงทุนจึงได ้พยายามหาทีด
่ น
ิ ในบริเวณภาคตะวันออกซึง่ ไม่
อยู่ในเขตผั งเมืองทีห
่ ้ามสร ้างโรงไฟฟ้ า ในทีส
่ ุด แล ้วบริษั ทฯ ไม่ส ามารถหาทีด
่ น
ิ ทีม
่ ค
ี ุณ สมบัตเิ หมาะสมได ้
จึงไม่ได ้เข ้าร่วมการประมูล ซึง่ ผู ้ทีเ่ ข ้าเจรจากับบริษัทฯ รายหนึง่ ได ้ยืน
่ ฟ้ องบริษัทฯ ว่าไม่ยอมยืน
่ ข ้อเสนอเข ้าร่วม
การประมูลในครัง้ นี้ ซึง่ บริษัทฯ จะต ้องสู ้คดีตอ
่ ไปอย่างเต็มที่
ไม่ม ีผู ้เสนอเรื่อ งอืน
่ ต่อ ทีป
่ ระชุม อีก ประธานฯ จึง กล่า วขอบคุณ ผู ้ถือ หุ ้นทีไ่ ด ้เสีย สละเวลา
มาร่วมประชุม และปิ ดประชุมเมือ
่ เวลา 17.00 น.
อนึ่ง หลัง จากเปิ ดการประชุม แล ้ว มีผู ้ถือ หุ ้นทยอยมาลงทะเบีย นเพื่อ เข ้าร่ ว มการประชุม
เพิม
่ ขึน
้ เป็ นระยะๆ และเมือ
่ ใกล ้เวลาปิ ดการประชุม ปรากฏว่าจํานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองเพิม
่ ขึน
้ เป็ น
596 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 754 ราย รวมทัง้ หมดเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 1,350 ราย นั บจํานวนหุ ้นได ้
1,025,151,435 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 70.7001 ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้ทัง้ หมด

คุรุจต
ิ นาครทรรพ

่ .................................... ประธานทีป
ลงชือ
่ ระชุม
(นายคุรุจต
ิ นาครทรรพ)

นวพล ดิษเสถียร
่ ...........................................
ลงชือ
(นายนวพล ดิษเสถียร)
เลขานุการบริษัท
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